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Προοίµιο Επειδή ο παρών Νόµος συνιστά τεχνικό κανόνα κατά τους περί της Διαδικασίας
Πληροφόρησης Αναφορικά µε Ορισµένους Τεχνικούς Κανόνες Νόµους του 2003
και 2004, οι οποίοι µεταφέρουν στο κυπριακό δίκαιο την πράξη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας µε τίτλο «Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση µιας διαδικασίας
πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των
κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας και των πληροφοριών», όπως
καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Σεπτεµβρίου 2015, για
την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των
πληροφοριών, και στη βάση των προνοιών αυτής, ως εκάστοτε τροποποιούνται
και αντικαθίστανται.
Συνεπώς ο παρών Νόµος παραπέµπει στους προαναφερόµενους Νόµους όπως
απαιτεί το άρθρο 9 αυτών και στην προαναφερόµενη Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535
όπως απαιτεί το Άρθρο 9 αυτής,
η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθµισης Τόµπολας Νόµος του 2018.
τίτλος
Ερµηνεία

2. (1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει
διαφορετική έννοια:
«άδεια παρόχου» σηµαίνει την άδεια παροχής υπηρεσιών τόµπολας
που εκδίδεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου ·
«άδεια παρόχου ΜΚΤ» σηµαίνει την άδεια παροχής υπηρεσιών µη
κερδοσκοπικής τόµπολας που εκδίδεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες
του Μερους VII του παρόντος Νόµου ·
«άδεια αίθουσας» σηµαίνει την άδεια για χρήση υποστατικού ή
αίθουσας για την παροχή υπηρεσιών εµπορικής τόµπολας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις τους Μέρους ΙV ·
«αδειοδοτηµένο πιστωτικό ίδρυµα» ή «ΑΠΙ» έχει την έννοια που
αποδίδεται στους Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµους
66(Ι)/1997 έως (Αρ. 2) του 2017 ·
«ανήλικος» σηµαίνει πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18)
ετών ·
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«αξιωµατούχος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από
τον περί Εταιρειών Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται ·
«Αρχή» σηµαίνει την Εθνική Αρχή Στοιχηµάτων που διορίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ του Περί Στοιχηµάτων
Νόµου 2012 ·
«δελτίο» σηµαίνει αποδεικτικό συµµετοχής σε παιχνίδι τόµπολας σε
έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, στο οποίο καταγράφονται κάποιοι ή
και όλοι, αναλόγως της περίπτωσης, από τους αριθµούς ή σύµβολα
που κληρώνονται και εγκρίνεται από την Αρχή σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου και στο οποίο αναγράφονται
λεπτοµέρειες ως επιβάλλουν οι Κανονισµοί και/ή Οδηγίες και/ή Όροι
της άδειας ·
«εξουσιοδοτηµένες δραστηριότητες» σε σχέση µε άδεια παρόχου,
σηµαίνει τις δραστηριότητες οι οποίες εξουσιοδοτούνται από την
άδεια παρόχου ·
«ευάλωτο πρόσωπο» σηµαίνει πρόσωπο το οποίο –
(α) διανύει περίοδο αποκλεισµού, ή
(β) έχει διαγνωσθεί από επαγγελµατίες του ιατρικού κλάδου ως
παίκτης που αντιµετωπίζει πρόβληµα µε τα τυχερά παίγνια, ή
(γ) τελεί υπό θεραπεία για σχετικές προβληµατικές συµπεριφορές, ή
(δ) είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων εθιστικών ουσιών ·
«κάρτα» σηµαίνει αποδεικτικό συµµετοχής σε παιχνιδι τόµπολας σε
έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, στο οποίο υπάρχουν άνω του ενός
δελτία, το οποίο εγκρίνεται από την Αρχή σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος Νόµου και στην οποία αναγράφονται οι λεπτοµέρειες
ως επιβάλλουν οι Κανονισµοί και/ή Οδηγίες και/ή όροι της άδειας ·
«νόµιµος ελεγκτής» σηµαίνει τον ελεγκτή (φυσικό πρόσωπο), που
έχει λάβει άδεια σύµφωνα µε τον περί Ελεγκτών Νόµο του 2017
53(Ι)/2017 , όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ·
«νόµιµο ελεγκτικό γραφείο» σηµαίνει το ελεγκτικό γραφείο
(εταιρεία ή συνεταιρισµό ή οποιοδήποτε άλλο νοµικό πρόσωπο) που
έχει λάβει άδεια σύµφωνα µε τον περί Ελεγκτών Νόµο του 2017
53(Ι)/2017 , όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ·
«µη κερδοσκοπικός οργανισµός», σηµαίνει οργανισµό ο οποίος δεν
διανέµει οποιαδήποτε κέρδη, τα οποία δυνατόν να προκύψουν από
τις δραστηριότητές του, στους µετόχους, στα µέλη, στους ιδρυτές,
στη διοίκηση ή στους αξιωµατούχους του, αλλά τα επενδύει ή τα
χρησιµοποιεί για τη συνέχιση και επίτευξη των σκοπών του, ως
προβλέπεται στον ειδικό περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων και για
άλλα Συναφή Θέµατα Νόµο του 2017 Ν.104(Ι)/2017 ·

7

«παράνοµο παιχνίδι τόµπολας» σηµαίνει το παιχνίδι τόµπολας που
διενεργείται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου
και/ή Κανονισµών και/ή Οδηγιών και/ή όρων της άδειας ή παιγνίδι
τόµπολας που απαγορεύεται ρητά από τις διατάξεις αυτών ·
«πραγµατικός δικαιούχος» έχει την έννοια που αποδίδεται στους περί
της Παρεµπόδισης και Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων
από Παράνοµες Δραστηριότητες Νόµους του 2007 έως 2016, ως
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ·
«πρόσωπο» σηµαίνει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ·
«σηµαντικό συµφέρον» σηµαίνει κατοχή µετοχών σε εταιρεία που
αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον εικοσιπέντε επί τοις εκατόν
(25%) του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας ή
δικαιωµάτων ψήφου που επιτρέπουν σηµαντική επιρροή στη
διοίκηση της εταιρείας, και «κάτοχος σηµαντικού συµφέροντος»
ερµηνεύεται ανάλογα ·
«σχετικό αδίκηµα» σηµαίνει –
(α) αδίκηµα που περιέχει το στοιχείο του δόλου ή της καταδολίευσης·
(β) αδίκηµα που περιέχει το στοιχείο της ηθικής αισχρότητας ή το
στοιχείο της έλλειψης εντιµότητας ·
(γ) οποιοδήποτε αδίκηµα κατά παράβαση των περί Παρεµπόδισης
και Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες
Δραστηριότητες Νόµων του 1997 έως 2016, ως εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και/ή των δυνάµει τούτων τυχόν
εκδοθέντων Κανονισµών ·
(δ) οποιοδήποτε αδίκηµα κατά παράβαση του περί Οίκων
Στοιχηµάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεµποδίσεως της Κυβείας
Νόµου (Κεφ. 151), ως εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται
και/ή των δυνάµει τούτων τυχόν εκδοθέντων Κανονισµών ·
(ε) οποιοδήποτε αδίκηµα κατά παράβαση των περί Συλλογικών
Στοιχηµάτων (Ρύθµιση και Φόρος) Νόµων του 1997 έως 2007 και/ή
των δυνάµει τούτων τυχόν εκδοθέντων Κανονισµών ·
(στ) οποιοδήποτε αδίκηµα κατά παράβαση των περί Φορολογίας
Ιπποδροµιακών Στοιχηµάτων Νόµων του 1973 έως 2016 και/ή των
δυνάµει τούτων τυχόν εκδοθέντων Κανονισµών ·
(ζ) οποιοδήποτε αδίκηµα κατά παράβαση των περί Στοιχηµάτων
Νόµων του 2012 ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
και/ή των δυνάµει τούτων τυχόν εκδοθέντων Κανονισµών ·
(η) οποιοδήποτε αδίκηµα κατά παράβαση αλλων ειδικών
νοµοθεσιών σχετικά µε τον τοµέα των τυχερών παιχνιδιών · και
(θ) οποιοδήποτε αδίκηµα κατά παράβαση του περί Λαχείου Νόµου
ΚΕΦ 74 ·
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«τόµπολα» σηµαίνει ένα είδος τυχερού παιχνιδιού, γνωστό και ως
«µπίγκο» ή «bingo», στο οποίο οι παίκτες έχουν ίσες πιθανότητες
κέρδους µεταξύ τους, περιλαµβάνει κάποιο βαθµό συµµετοχής και
κάθε παιχνίδι έχει ένα σαφώς καθορισµένο τέλος, κατά το οποίο ο
παίκτης χρησιµοποιεί κάρτα ή δελτίο στα οποία αναγράφονται
αριθµοί ή σύµβολα και κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού,
επισηµαίνει ή διαγράφει ή καλύπτει τους αριθµούς ή τα σύµβολα οι
οποίοι έχουν τυχαία κληρωθεί, ως ειδικότερα ορίζουν οι όροι και οι
κανονισµοί του παιχνιδιού οι οποίοι τυγχάνουν εκ των προτέρων
έγκρισης από την Αρχή ·
«υπεύθυνος αίθουσας» σηµαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο
εργοδοτείται από τον αδειούχο πάροχο τόµπολας και είναι
υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσίων τόµπολας και οποιασδήποτε
άλλης δραστηριότητας εντός της αίθουσας τόµπολας · και
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Οικονοµικών ·
(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι περιλαµβάνονται στον παρόντα Νόµο
και δεν ερµηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που αποδίδεται
στους όρους αυτούς από τους περί Στοιχηµάτων Νόµους του 2012
106(Ι)/2012, ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΟΥ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΗΣ
Κεφάλαιο Α – Στόχοι Νόµου
Στόχοι 3. Στον παρόντα Νόµο, αναφορές στους στόχους ρύθµισης και αδειοδότησης
αδειοδότησης αποτελούν αναφορά στους εξής στόχους:
παιχνιδιών
(α) να µην αποτελεί η διενέργεια παιχνιδιών τόµπολας πηγή
τόµπολας
εγκληµατικότητας ή αταξίας ή µαύρης αγοράς και να παρεµποδιστεί
οποιαδήποτε σύνδεση µε εγκληµατικά στοιχεία ή στήριξη της
παρανοµίας,
(β) να διασφαλίζεται ότι η τόµπολα διεξάγεται µε δίκαιο και διαφανή
τρόπο,
(γ) να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των παικτών και ιδιαίτερα των
ανηλίκων και άλλων ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού,
(δ) να διασφαλίζεται η οικονοµική ανάπτυξη µέσω της προώθησης ενός
βιώσιµου τοµέα παιγνίων, και
(ε) να καταστεί η Κύπρος κέντρο ανάπτυξης και καινοτοµίας στο τοµέα
των παιγνίων.

Κεφάλαιο Β – Αρµοδιότητες και Εξουσίες της Αρχής
Αρµοδιότητες 4. (1) Οι αρµοδιότητες της Αρχής είναι –
της Αρχής
(α) η σύνταξη Κανονισµών οι οποίοι υποβάλλονται στο Υπουργικό
Συµβούλιο µέσω του αρµόδιου Υπουργού και κατατίθενται στη
Βουλή των Αντιπροσώπων,
(β) η σύνταξη και έκδοση όρων και Οδηγιών για την καλύτερη εφαρµογή
του παρόντος Νόµου,
Νοείται ότι, οι εν λόγω όροι και Οδηγίες είναι δεσµευτικοί και
υποχρεωτικοί ως προς την εφαρµογή τους για τα πρόσωπα προς τα
οποία απευθύνονται και η Αρχή εποπτεύει την εφαρµογή τους από
τους αδειούχους παρόχους, τους υπεύθυνους αιθουσών και όλους τους
εργοδοτουµένους τους,
(γ) η έκδοση Οδηγιών προς τους αδειούχους παρόχους για την εφαρµογή
προληπτικών µέτρων για την παρεµπόδιση της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, σύµφωνα µε τους περί της
Παρεµπόδισης και Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Παράνοµες Δραστηριότητες Νόµους του 1997 έως 2016, ως εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:
Νοείται ότι, οι εν λόγω Οδηγίες είναι δεσµευτικές και υποχρεωτικές
ως προς την εφαρµογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία
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απευθύνονται και η Αρχή εποπτεύει την εφαρµογή τους από τους
αδειούχους παρόχους ·
(δ) η διενέργεια των κατάλληλων ελέγχων και γενικά η εποπτεία
κατόχων άδειας παρόχου, προκειµένου να διαπιστωθεί
συµµορφώνονται µε τους όρους άδειας τους, τις διατάξεις
παρόντος Νόµου, των Κανονισµών καθώς και µε τις Οδηγίες
εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου,

των
ότι
του
που

(ε) η εξέταση αιτήσεων για έκδοση αδειών δυνάµει του παρόντος Νόµου·
(στ) η διενέργεια ελέγχων σε µη αδειούχες αίθουσες, σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες διωκτικές αρχές και η εξασφάλιση σχετικών δικαστικών
διαταγµάτων για το κλείσιµο των αιθουσών, στις οποίες υπάρχουν
εύλογες υπόνοιες ότι διεξάγεται παράνοµο παιχνίδι τόµπολας,
(ζ) η σύνταξη και διατήρηση κώδικα πρακτικής σε σχέση µε τη
διαφήµιση παροχής τόµπολας εντός εύλογου χρόνου από την
ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου,
(η) ο καταρτισµός οδηγιών σχετικά µε µηχανισµούς προστασίας των
νεαρών ατόµων και παθολογικών παικτών, και
(2) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόµο, το άρθρο 11 των περί
Στοιχηµάτων Νόµων εφαρµόζεται κατ’ αναλογία.

Κώδικας 5. (1) Η Αρχή εκδίδει έναν ή περισσότερους κώδικες πρακτικής σχετικά µε τον
πρακτικής τρόπο και τις µεθόδους παροχής των υπηρεσιών του παρόντος Νόµου.
(2) Συγκεκριµένα, η Αρχή εκδίδει κώδικα κοινωνικής ευθύνης σχετικά µε τις
αναγκαίες ρυθµίσεις που πρέπει να λαµβάνονται από πρόσωπο που παρέχει τις
αδειοδοτήσες υπηρεσίες, µε σκοπό την –
(α) εξασφάλιση δίκαιου και διαφανούς τρόπου διεξαγωγής,
(β) προστασία παιδιών και άλλων ευάλωτων οµάδων από τυχόν
επιβλαβείς συνέπειες ή εκµετάλλευση, και
(γ) παροχή βοήθειας σε άτοµα που επηρεάζονται ή ενδέχεται να
επηρεαστούν από προβλήµατα που σχετίζονται µε τα τυχερά παίγνια.
(3) Κώδικας πρακτικής δύναται να περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε τον τρόπο
διαφήµισης ή περιγραφής των αδειοδοτηµένων υπηρεσιών και αδειοδοτηµένων
υποστατικών.
(4) Κώδικας πρακτικής δύναται να τροποποιηθεί ή ανακληθεί µόνο από την Αρχή.
(5) Κάθε κώδικας και κάθε τροποποίηση πρέπει να αναφέρει ρητώς την ηµεροµηνία
ισχύς.
(6) Η Αρχή δηµοσιεύει τον κώδικα ή οιαδήποτε τροποποίηση αυτού κατά τρόπον
που η ίδια θεωρεί ως επαρκή για σκοπούς γνωστοποίησης όλων όσων παρέχουν
υπηρεσίες που επηρεάζονται.
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(7) Η Αρχή δύναται να εκδώσει ξεχωριστές διατάξεις αναλόγως του είδους των
υπηρεσιών ή των περιστάσεων (είτε σε ξεχωριστούς κώδικες είτε σε ένα).
(8) Αποτυχία εναρµόνισης µε διάταξη του κώδικα δεν αποτελεί από µόνη της
ποινικό αδίκηµα και δεν δηµιουργεί αγώγιµο δικαίωµα, εκτός και αν ο παρών Νόµος
προβλέπει τέτοια εξαίρεση σε σχέση µε αδίκηµα το οποίο πηγάζει από παραβίαση
του κώδικα.
(9) Ο κώδικας πρακτικής και τυχόν παραβίασή του –
(α) δύναται να ληφθεί υπόψη από δικαστήριο εάν θεωρείται σχετικός,
(β) λαµβάνεται υπόψη από την Αρχή κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων
της σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο.
(10) Προτού προβεί σε έκδοση ή τροποποίηση κώδικα πρακτικής, η Αρχή δύναται
να λάβει τις απόψεις –
(α) του Υπουργού Οικονοµικών,
(β) ενός ή περισσότερων προσώπων των οποίων κατά την κρίση της
Αρχής εκπροσωπούν τα συµφέροντα προσώπων που –
(i) παρέχουν υπηρεσίες τόµπολας, ή
(ii) ενδέχεται να επηρεαστούν από τον κώδικα ή τις τροποποιήσεις
του,
(γ) ενός ή περισσότερων προσώπων τα οποία, κατά την κρίση της Αρχής,
διαθέτουν επαρκείς γνώσεις σχετικά µε τα κοινωνικά προβλήµατα τα
οποία πηγάζουν από τον τοµέα των τυχερών παιγνίων,
(δ) σε περιπτώσεις που ο κώδικας περιλαµβάνει διατάξεις δυνάµει του
εδαφίου (3), ενός ή περισσότερων προσώπων τα οποία, κατά την
κρίση της Αρχής, είναι υπεύθυνα για τη ρύθµιση της διαφηµιστικής
βιοµηχανίας.
(11) Προτού προβεί σε έκδοση ή τροποποίηση κώδικα πρακτικής, η Αρχή εάν
επιθυµεί και στον βαθµό που η ίδια κρίνει σκόπιµο, δύναται να λάβει συµβουλές
από –
(α) ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία εκπροσωπούν τις τοπικές
αρχές,
(β) ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία εκπροσωπούν την Αστυνοµία
Κύπρου,
(γ) ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία κατά την κρίση της Αρχής
εκπροσωπούν τα συµφέροντα προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες
τόµπολας,
(δ) µέλη του κοινού, µε τρόπο τον οποίο θα καθορίσει η Αρχή.
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Κεφάλαιο Γ – Κανονισµοί Υπουργικού Συµβουλίου

Εξουσιοδότηση 6. (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει Κανονισµούς για την καλύτερη εφαρµογή
του Υπουργικού των διατάξεων του παρόντος Νόµου και τον καθορισµό κάθε θέµατος το οποίο
χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισµό και οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των
Συµβουλίου να
Αντιπροσώπων προς έγκριση.
εκδίδει
(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισµοί ρυθµίζουν
Κανονισµούς οποιοδήποτε ή όλα από τα ακόλουθα θέµατα:
(α) τη ρύθµιση του τρόπου ψυχαγωγίας που παρέχεται από τον
αδειούχο πάροχο,
(β) τις ευθύνες και υποχρεώσεις του υπεύθυνου αίθουσας και
υπευθύνων προσώπων,
(γ) τον καθορισµό των απαιτούµενων διαδικασιών έγκρισης και
αδειοδότησης,
(δ) τον καθορισµό των σχετικών τελών, ιδία αλλά όχι αποκλειστικά του
τέλους υποβολής αίτησης και του τέλους έκδοσης αντιγράφου
άδειας,
(ε) τον καθορισµό των απαιτούµενων διαδικασιών εποπτείας,
αναστολής και ανάκλησης άδειας,
(στ) τον καθορισµό σε σχέση µε την παροχή των αδειοδοτηµένων
υπηρεσιών:
(i) περιορισµών επί του ποσού που δύναται να χρεωθεί ως τέλος
καρτας ή δελτίου,
(ii) περιορισµών επί του ποσού που δύναται να χρεωθεί ως τέλος
εισόδου,
(iii) περιορισµών του ποσού ή της αξίας ή της φύσης των
βραβείων,
(iv) περιορισµών επί του συνολικού ποσού ή συνολικής άξιας των
βραβείων,
(v) περιορισµών επί συνδυασµό των (i)-(iv).
(ζ) τον τύπο του µητρώου και την τήρηση αρχείου και την
επικαιροποίηση τους,
(η) τα στοιχεία του µητρώου τα οποία θα είναι διαθέσιµα προς το κοινό
για επιθεώρηση,
(θ) τα επίπεδα πρόσβασης στο µητρώο, εκ των οποίων δύναται να
οριστεί τέλος πρόσβασης,
(ι)

το επιβεβληµένο τέλος παροχής πιστοποιητικού στοιχείων παρόχου
κατόπιν αιτήσεως, το οποίο πρέπει να είναι εύλογο,
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(ια) τα στοιχεία που περιέχει ο κατάλογος των αδειοδοτηµένων
αποδεκτών παρόχων στην ιστοσελίδα της Αρχής,
(ιβ) τις περιπτώσεις αλλαγής περιστάσεων που εµπίπτουν εντός του
εδαφίου 17(1) του παρόντος Νόµου,
(ιγ) τη µεγίστη περίοδο αναστολής, καθώς και τις διαδικασίες
ιεραρχικής προσφυγής της απόφασης αναστολής ή ανάκλησης
δυνάµει του άρθρου 73 του παρόντος Νόµου,
(ιδ) επιπρόσθετους µηχανισµούς προστασίας των νεαρών ατόµων και
παθολογικών ή εθισµένων παικτών,
(ιε) το ύψος του καθορισµένου ποσού δυνάµει του άρθρου 40 του
παρόντος Νόµου.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ (ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ) ΤΟΜΠΟΛΑΣ
Κεφάλαιο Α - Εισαγωγικές Διατάξεις

Άδεια παροχής 7. (1) Η Αρχή, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, εκδίδει άδειες
υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών εµπορικής τόµπολας.
τόµπολας
(2) Η Αρχή εκδίδει δυνάµει του εδαφίου (1) άδεια:
(α) παρόχου τόµπολας, µε την οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών
τόµπολας µόνο σε αίθουσα τόµπολας (bingo hall),
(β) αίθουσας τόµπολας, µε την οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών
τόµπολας σε συγκεκριµένες εγκαταστάσεις ή αίθουσες.

Ισχύς άδειας 8. (1) Η άδεια παρόχου ισχύει για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών.
παρόχου (2) Η χρονική περίοδος στο εδάφιο (1):
(α) ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσης ή ανανέωσής της, και
(β) καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την χρονική περίοδο, την οποία
αιτήθηκε στην αίτηση του ο αιτητής.
(3) Αίτηση για ανανέωση άδειας παρόχου, υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) µήνες
πριν την ηµεροµηνία λήξης της άδειας.

Τύπος άδειας 9. Άδεια παρόχου εκδίδεται σε έντυπο που καθορίζει η Αρχή και περιλαµβάνει –
(α) το νοµικό πρόσωπο, προς όφελος του οποίου εκδίδεται,
(β) την περίοδο ισχύος της και
(γ) οποιοδήποτε όρο που επιβάλλεται σε αυτή.

Μητρώο αδειών 10. Η Αρχή διατηρεί µητρώο αδειών παρόχων µε επικαιροποιηµένα στοιχεία σχετικά
παρόχων µε τις άδειες των παρόχων και αναρτά κατάλογο των αδειοδοτηµένων παρόχων στην
ιστοσελίδα της.

Αντίγραφο 11. (1) Εάν άδεια παρόχου χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, ο αδειούχος πάροχος
άδειας παρόχου δύναται να αιτηθεί στην Αρχή για έκδοση αντίγραφου.
(2) Αίτηση για τους σκοπούς του εδαφίου (1) υποβάλλεται µαζί µε την καταβολή
επιβεβληµένου τέλους.
(3) Η Αρχή, αποφασίζει για την αίτηση εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος και
εκδίδει αντίγραφο της άδειας εάν ευλόγως ικανοποιηθεί πως:
(α) η συγκεκριµένη άδεια έχει χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, και
(β) εάν έχει κλαπεί, ότι η κλοπή έχει καταγγελθεί στην Αστυνοµία.
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Κεφάλαιο Β - Γενικές Διατάξεις

Είδη τόµπολας 12. (1) Ο αδειούχος πάροχος υποβάλλει στην Αρχή προς έγκριση τα είδη τόµπολας
που προτίθεται να προτείνει στους παίκτες, τον τρόπο διεξαγωγής και τους κανόνες
τους, τους νικηφόρους συνδυασµούς τους, τα δελτία και τις κάρτες του, καθώς και
τις διαδικασίες τήρησης µητρώων που θα τα καταγράφουν.
(2) Η Αρχή εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος κοινοποιεί στον αδειούχο πάροχο
ξεχωριστά για κάθε είδος τόµπολας που έχει υποβληθεί την απόφασή της για έγκριση,
απόρριψη ή έγκριση µε επιβολή όρων.
(3) Διεξαγωγή τόµπολας η οποία δεν έχει εγκριθεί δυνάµει του εδαφίου (2)
απαγορεύεται.

Συµµόρφωση: 13. (1) Πρόσωπο το οποίο έχει αδειοδοτηθεί από την Αρχή, καθ’ όλη την περίοδο
Γενικά διάρκειας ισχύος της άδειας του, πρέπει να –
(α) πληροί συνεχώς και να συµµορφώνεται µε όλες τις σχετικές
απαιτήσεις, όρους άδειας, τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, των
Κανονισµών καθώς και µε τις Οδηγίες που εκδίδονται δυνάµει του
παρόντος Νόµου και οποιοδήποτε άλλο ρυθµιστικό µέτρο, το οποίο
έχει εκδώσει η Αρχή,
(β) συµµορφώνεται µε τις δικές του πολιτικές και διαδικασίες που έτυχαν
έγκρισης από την Αρχή, παραβίαση των οποίων θα ισοδυναµεί µε
παραβίαση ρυθµιστικού µέτρου, και
(γ) µην τροποποιεί ή αντικαθιστά παιχνίδι τόµπολας, εξοπλισµό,
διαδικασίες, πολιτικές ή οτιδήποτε άλλο έχει τύχει έγκρισης από την
Αρχή χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Αρχής.
(2) Για σκοπούς του πιο πάνω εδαφίου (1)(γ), η Αρχή εκδίδει Οδηγίες καθορίζοντας
περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση είναι επαρκής.
(3) Το Υπουργικό Συµβούλιο, για σκοπούς του παρόντος άρθρου, εκδίδει
Κανονισµούς σχετικούς µε τα θέµατα ελέγχου συµµόρφωσης, διεξαγωγής έρευνας
και µέτρα επιβολής.

Συµµόρφωση µε 14. (1) Αδειούχος πάροχος οφείλει να συµµορφώνεται µε οποιονδήποτε σχετικό
τον κώδικα κώδικα πρακτικής και/ή διάταξη κοινωνικής ευθύνης εκδίδεται σύµφωνα µε το
άρθρο 5.
πρακτικής
(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1):
(α) αναφορά σε αδειούχο πάροχο περιλαµβάνει ολόκληρο το προσωπικό
που εργοδοτεί ο αδειούχος πάροχος,
(β) αναφορά σε διατάξεις κοινωνικής ευθύνης εντός του κώδικα πρακτικής
είναι αναφορά σε διατάξεις που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 5(2).
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(3) Νοείται ότι η Αρχή δύναται να καταστήσει ή θεωρήσει οποιαδήποτε διάταξη του
κώδικα ως προϋπόθεση ή όρο παροχής άδειας κατ’ εφαρµογή των άρθρων 32, 33 και
35.

Βασικές 15. (1) Η Αρχή, εκδίδει εξαντλητική λίστα µε ρόλους και ευθύνες οι οποίες πρέπει
λειτουργίες να εφαρµόζονται από το προσωπικό το οποίο εργοδοτεί ο πάροχος και που είναι
παρόχου υπεύθυνο για τις βασικές λειτουργίες κατά την παροχή των αδειοδοτηµένων
υπηρεσιών.
(2) Μόνο πρόσωπο το οποίο κατέχει σχετική έγκριση από την Αρχή δύναται να
οριστεί ως υπεύθυνος οποιασδήποτε βασικής λειτουργίας παρόχου.
(3) Για σκοπούς του εδαφίου (1), η Αρχή δύναται να καθορίσει προϋποθέσεις και
ελάχιστα προσόντα τα οποία πρέπει να πληροί πρόσωπο το οποίο θα οριστεί ως
υπεύθυνος οποιασδήποτε βασικής λειτουργίας.

Υποχρέωση 16. (1) Αδειούχος πάροχος υποχρεούται να διατηρεί στοιχεία σχετικά µε την παροχή
αδειούχου υπηρεσιών εµπορικής τόµπολας:
παρόχου για
διατήρηση
στοιχείων

(α) για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών, και
(β) δεν δύναται να τα καταστρέψει χωρίς την προηγούµενη έγκριση της
Αρχής.
(2) Η χρονική περίοδος διατήρησης των στοιχείων του εδαφίου (1) θα είναι:
(α) η αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται
και διατηρούνται οι πληροφορίες αυτές, ή
(β) επ 'αόριστον εάν το δικαιολογούν οι περιστάσεις.
(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα στοιχεία καθορίζονται µε Οδηγίες που
εκδίδονται από την Αρχή.

Αλλαγή 17. (1) Ο αδειούχος πάροχος υποχρεούται να –
περιστάσεων
αδειούχου
παρόχου

(α) εξασφαλίσει την προηγούµενη έγκριση της Αρχής πριν προβεί σε
οποιαδήποτε αλλαγή ή ενέργεια που ενδεχοµένως να επιφέρει αλλαγή
περιστάσεων, και/ή να
(β) ειδοποιήσει την Αρχή για οποιαδήποτε, έκτος του έλεγχου του, αλλαγή
περιστάσεων και να υποβάλει λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτήν.
(2) Εάν η αλλαγή περιστάσεων επιφέρει αλλαγές στα στοιχεία που αναγράφονται
στην άδεια του παρόχου, τότε το αίτηµα ή η ειδοποίηση προς την Αρχή πρέπει να
συνοδεύεται από –
(α) το επιβεβληµένο τέλος, και
(β) αίτηση για έκδοση επικαιροποιηµένου αντίγραφου άδειας.
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Υποχρέωση 18. (1) Αδειούχος πάροχος ενηµερώνει την Αρχή για οιαδήποτε ποινική υπόθεση
παρόχου να εναντίον του καθώς και τις εξελίξεις σχετικές µε αυτή.
ενηµερώνει την (2) Εάν αδειούχος πάροχος καταδικαστεί για αδίκηµα ενώπιον δικαστηρίου της
Κυπριακής Δηµοκρατίας ή οπουδήποτε αλλού, ενηµερώνει το συντοµότερο δυνατό
Αρχή σχετικά µε
την Αρχή σχετικά µε –
ποινικές
(α) την καταδίκη του και
υποθέσεις
(β) κάθε ποινή που έχει εκδοθεί σε σχέση µε αυτήν.
(3) Πάροχος διαπράττει αδίκηµα εάν αποτύχει να συµµορφωθεί µε οποιοδήποτε από
τα εδάφια του παρόντος άρθρου.

Απαγόρευση 19. Άδεια παρόχου δεν δύναται να µεταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί µε οποιοδήποτε
µεταβίβασης ή τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
εκχώρησης
άδειας παρόχου

Κεφάλαιο Γ – Άδεια Παρόχου

Εισιτήριο εισόδου 20. (1) Ο αδειούχος πάροχος δύναται να επιβάλλει εισιτήριο εισόδου µόνο κατόπιν
έγκρισης της Αρχής.
(2) Η Αρχή επιβάλλει στον αδειούχο πάροχο ανώτατο όριο εισιτηρίου καθώς και
συνθήκες στις οποίες δύναται να εφαρµοστεί.

Ώρες και ηµέρες 21. (1) Αίθουσες τόµπολας επιτρέπεται να λειτουργούν καθηµερινώς από τις 10:00
λειτουργίας µεχρι τις 02:00.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µέσω Κανονισµών να επιβάλει περιορισµό των
ωραρίων του εδαφίου (1).

Είσοδος 22. (1) Είναι καθήκον του αδειούχου πάροχου να διασφαλίζει ότι πρόσωπα, τα οποία
εισέρχονται στην αίθουσα ταυτοποιήθηκαν και ότι δύναται, ανά πάσα στιγµή και
ενόσω βρίσκονται στην αίθουσα, για σκοπούς επιθεώρησης να ζητήσει από τα εν
λόγω πρόσωπα να παρουσιάσουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε
άλλο έγγραφο ταυτοποίησης.
(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1) «οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης»
δύναται να είναι οποιοδήποτε έγγραφο κρίνει η Αρχή ως επαρκές για σκοπούς
επαλήθευσης στοιχείων.

18

(3) Ο αδειούχος πάροχος δύναται να συλλέγει λεπτοµέρειες των προσώπων που
εισέρχονται στην αίθουσα, καθώς και τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας και/ή του
διαβατηρίου για σκοπούς εγγραφής.
(4) Απαγορεύεται η είσοδος σε:
(α) ανήλικα πρόσωπα,
(β) πρόσωπα τα οποία φαίνονται να είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων
ουσιών, ή που παρουσιάζουν οποιαδήποτε βίαια, εριστική ή
οχλαγωγική συµπεριφορά,
(γ) πρόσωπα τα οποία ζήτησαν είτε απαγόρευση είτε περιορισµό εισόδου.

Απαγόρευση 23. Η είσοδος οποιουδήποτε πελάτη στην αίθουσα δύναται να απαγορευθεί ή δύναται
εισόδου να ζητηθεί από αυτόν να αποχωρήσει ή δύναται αυτός να αποκλειστεί προσωρινά ή
µόνιµα από τις εγκαταστάσεις καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, κατόπιν αιτήµατος του
υπεύθυνου αίθουσας της εν λόγω αίθουσας για σκοπούς συµµόρφωσης µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών,
κατόπιν εντολής της Αρχής, της Αστυνοµίας ή κατόπιν έκδοσης διατάγµατος
δικαστηρίου ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους σχετίζονται µε τη διασφάλιση της
δηµόσιας τάξης ή για αιτιολογηµένους λόγους δηµοσίου συµφέροντος.

Διάθεση 24. (1) Εντός της αίθουσας τόµπολας, επιτρέπεται:
Προϊόντων

(α) η διάθεση προϊόντων σχετικών µε τις αδειοδοτηµένες υπηρεσίες,
(β) κατόπιν λήψης των όποιων τυχών εκάστοτε αδειών απαιτούνται από
την νοµοθεσία, η διάθεση, διανοµή και κατανάλωση:
(i) φαγητού, και
(ii) ποτών, αλκοολούχων ή µη.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µέσω Κανονισµών να επιβάλει περιορισµούς,
πρόνοιες και διαδικασίες σχετικά µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Διάθεση 25. (1) Αδειούχος πάροχος, τηρούµενων των περιορισµών που δύναται να
Βραβείων εφαρµοστούν µε τους όρους της άδειας και/ή Οδηγίες και/ή Κανονισµούς, µπορεί να
προσφέρει σε παίκτη βραβεία:
(α) χρηµατικής φύσης και/ή
(β) τα οποία είναι αποτιµητά σε χρήµα.
(2) Βραβεία προσφέρονται κατόπιν:
(α) νικηφόρας συµµετοχής παίκτη σε παιχνίδι τόµπολας, ή
(β) κλήρωσης,
(γ) συνδυασµού των πιο πάνω.
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(3) Κλήρωση, για σκοπούς του (2)(β) δύναται να έχει το αποτέλεσµα
πολλαπλασιασµού της άξιας του αρχικού βραβείου που προσφέρεται κατόπιν
νικηφόρας συµµέτοχης σε παιχνίδι τόµπολας.
(4) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, για σκοπούς του εδαφίου (2)(β) να εκδώσει
Κανονισµούς επιβάλλοντας περιορισµούς και προϋποθέσεις.

Πρόγραµµα 26. (1) Αδειούχος πάροχος υποβάλλει στην Αρχή προς έγκριση το πρόγραµµα
επιβράβευσης επιβράβευσης πελατών που προτείνει για προσφορά στους παίκτες, τον τρόπο
διεξαγωγής και τους κανόνες του, καθώς και τις διαδικασίες τήρησης µητρώων που
πελατών (loyalty θα καταγράφουν την εν λόγω δραστηριότητα.
scheme)
(2) Η Αρχή επιβάλλει όρους και εκδίδει Οδηγίες σχετικά µε όλες τις πτυχές του
προγράµµατος επιβράβευσης.
(3) Για σκοπούς του άρθρου 49, οποιοδήποτε µηχανογραφικό ή µηχανογραφηµένο
σύστηµα χρησιµοποιείται για την παροχή του εν λόγω προγράµµατος, θεωρείται ως
µέρος του εξοπλισµού.
(4) Αδειούχος πάροχος δύναται να συµπεριλάβει ως µέρος των διαδικασιών του
προγράµµατος επιβράβευσης πελατών κληρώσεις µετά και κατά την διάρκεια του
παιχνιδιού τόµπολας.

Προσωπικό 27. (1) Ο αδειούχος πάροχος απαγορεύεται να εργοδοτεί –
(α) ανήλικα πρόσωπα,
(β) υπεύθυνα πρόσωπα χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Αρχής,
(γ) υπεύθυνο αίθουσας χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Αρχής.
(2) Ο αδειούχος πάροχος υποβάλλει αίτηση για έγκριση υπεύθυνων προσώπων ή
υπεύθυνου αίθουσας στην Αρχή, σε µορφή που καθορίζει η Αρχή και η οποίο
δύναται να περιλαµβάνει ή συνοδεύεται από πληροφορίες και έγγραφα που καθορίζει
η Αρχή.
(3) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (2), η Αρχή:
(α) δεν εγκρίνει υπεύθυνο αίθουσας για σκοπούς του εδαφίου (2), εκτός
και αν ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο:
(i) δεν έχει καταδικασθεί από αρµόδιο δικαστήριο σε σχετικό
αδίκηµα,
(ii) έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του,
(β) εξετάζει για σκοπούς καταλληλότητας του υπεύθυνου αίθουσας:
(i) την τρέχουσα χρηµατοοικονοµική κατάσταση και το ιστορικό
του προσώπου αυτού, και
(ii) σε περίπτωση µη λευκού ποινικού µητρώου, τη φύση των
προηγούµενων καταδικών, το είδος και το ύψος της
επιβληθείσας ποινής.
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(4) Ο αδειούχος πάροχος διατηρεί µητρώο µε το σύνολο του προσωπικού, το οποίο
περιέχει στοιχεία ως ορίσει η Αρχή.
(5) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να επιβάλει µέσω Κανονισµών ευθύνες και
υποχρεώσεις στον υπεύθυνο αίθουσας.

Κλειστό κύκλωµα 28. (1) Αδειούχος πάροχος εξοπλίζει την αίθουσα τόµπολας µε κάµερες κλειστού
παρακολούθησης κυκλώµατος οι οποίες είναι σε λειτουργία εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο,
επτά µέρες την εβδοµάδα,
(2) Αδειούχος πάροχος αποθηκεύει όλο το υλικό που καταγραφεί το εν λόγω κλειστό
κύκλωµα παρακολούθησης για περίοδο τουλάχιστον εξήντα ηµερών,
(3) Η Αρχή δύναται να καθορίσει όλες τις σχετικές µε το σύστηµα προδιαγραφές και
λεπτοµέρειες, όπως συγκεκριµένους χώρους παρακολούθησης, την οπτική γωνία
καταγραφής και τις ελάχιστες προδιαγραφές του κυκλώµατος,
(4) Η διαγραφή υλικού, κατά παράβαση του εδαφίου (2), αποτελεί διάπραξη ποινικού
αδικήµατος.
(5) Ο Αδειούχος πάροχος υποχρεούται να προβάλλει σε περίοπτη θέση στην είσοδο
της αίθουσας και εντός αυτής σχετικές ανακοινώσεις, οι οποίες να πληροφορούν
επαρκώς ότι η αίθουσα ελέγχεται µε κλειστό κύκλωµα και ότι η είσοδος και
παραµονή οποιουδήποτε προσώπου εντός της αίθουσας συνιστά συγκατάθεση στην
επεξεργασία του εν λόγω υλικού σύµφωνα µε τις πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας.
(6) Για σκοπούς του εδαφίου (5), η Αρχή εκδίδει Οδηγίες καθορίζοντας τον τρόπο
παροχής των πληροφοριών.
Πληροφόρηση 29. (1) Αδειούχος πάροχος υποχρεούται να παρέχει σε οποιoδήποτε πρόσωπο
παίκτη εισέρχεται στην αίθουσα τόµπολας τις ακόλουθες πληροφορίες –
(α) όρους χρήσης και τον τρόπο διεξαγωγής της τόµπολας,
(β) όρους χρήσης των τυχόν προσφοράς ή ευκαιρίας µε σαφή
παραδείγµατα,
(γ) τυχόν
τέλη, συµπεριλαµβανοµένων
επεξεργασίας πληρωµών,

των

τελών

(δ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ορίσει η Αρχή.
(2) Εάν πάροχος έχει εγγεγραµµένους παίκτες τότε σε περίπτωση τροποποίησης των
πληροφοριών του εδαφίου (1), οφείλει να αποστείλει ειδοποίηση, µε την οποία να
επεξηγεί σαφώς και κατανοητώς τις τροποποιήσεις.
(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, η Αρχή εκδίδει Οδηγίες καθορίζοντας τον
τρόπο παροχής των πληροφοριών.

Ιστοσελίδα 30. (1) Αδειούχος πάροχος υποχρεούται να διατηρεί ιστοσελίδα η οποία περιέχει,
αδειούχου σωρευτικά στοιχεία, πληροφορίες, διαδικτυακές συνδέσεις και οτιδήποτε άλλο
ορίσει η Αρχή µε την επιβολή όρων και έκδοση οδηγιών.
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παρόχου Νοείται ότι, η Αρχή δύναται να απαιτήσει όπως οι πιο πάνω πληροφορίες
τόµπολας παρουσιάζονται µε συγκεκριµένο τρόπο.
(2) Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας που επιβάλλει η Αρχή δυνάµει του εδαφίου (1)
πρέπει να –
(α) είναι σύµφωνο µε τους στόχους ρύθµισης και αδειοδότησης του
παρόντος Νόµου,
(β) παρέχει επαρκή πληροφόρηση και ικανοποιητική προστασία στους
παίκτες.
(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, η λέξη «ιστοσελίδα» συµπεριλαµβάνει και τις
σχετικές εφαρµογές ηλεκτρονικών συσκευών.

Διεύθυνση 31. Ο αδειούχος πάροχος τόµπολας υποχρεούται να διατηρεί ένα εξειδικευµένο
πρόσβασης διαδικτυακό τόπο, προσβάσιµο µόνο µέσω διευθύνσεων διαδικτύου µε κατάληξη
«.cy»

Κεφάλαιο Δ – Όροι Άδειας
Όροι καθολικής 32. (1) Τηρουµένου του εδαφίου (2), η Αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να
εφαρµογής που τροποποιήσει, ακυρώσει ή επιβάλει νέους όρους, οι οποίοι θα εφαρµόζονται σε όλους
τους αδειούχους, οι οποίοι για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους θα αναφέρονται ως
επιβάλλονται από
«όροι καθολικής εφαρµογής».
την Αρχή
(2) Η Αρχή δεν µπορεί να επιβάλει όρους, οι οποίοι να καθορίζουν πτυχές της
αδειοδοτηµένης δραστηριότητας για τις οποίες υπάρχει ρητή αναφορά στο εδάφιο 35(2).
(3) Νοείται ότι ανάκληση ή τροποποίηση υφιστάµενου όρου ή επιβολή νέων όρων δεν
δηµιουργεί οποιοδήποτε αστικό ή άλλο δικαίωµα.
(4) Οποιαδήποτε άδεια εκδίδεται από την Αρχή, συνοδεύεται από όρους όπως αυτοί
καθορίζονται από το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

Όροι άδειας ανά 33. Κατά την έκδοση ή ανανέωση άδειας, η Αρχή επισυνάπτει σε αυτήν οποιοδήποτε
αδειούχο πάροχο όρο κρίνει αναγκαίο για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου
και των Κανονισµών.

Όροι καθολικής 34. (1) Όταν η Αρχή προτίθεται να τροποποιήσει, ακυρώσει ή επιβάλει νέους όρους για
εφαρµογής: τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου 32 ειδοποιεί ως προς την πρόθεση της αυτή:
Διαδικασία

(α) όλους τους επηρεαζόµενους αιτητές,
(β) όλους τους επηρεαζόµενους αδειούχους παρόχους, και
(γ) εµπλεκόµενους φορείς.
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(2) Η Αρχή καλεί σε δηµόσια διαβούλευση τα πρόσωπα του εδαφίου (1), τα οποία
υποβάλλουν γραπτώς και αιτιολογηµένα απόψεις και εισηγήσεις, εντός προθεσµίας που
δεν είναι µικρότερη των έξι (6) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία της ειδοποίησης.
(3) Η Αρχή µετά την λήξη της δηµόσιας διαβούλευσης και αφού ακολούθως
αξιολογήσει τη σχετική ανταπόκριση, δύναται να εφαρµόσει µέρος ή το σύνολο των
τροποποιήσεων, ακυρώσεων ή εισηγήσεων νέων όρων στις ήδη υφιστάµενες άδειες.
(4) Εάν η Αρχή κρίνει απαραίτητη, λόγω της επείγουσας φύσης των περιστάσεων, την
τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, δύναται να συντµήσει την προθεσµία που
αναφέρεται στο εδάφιο (2), η οποία όµως σε καµία περίπτωση δεν δύναται να είναι
µικρότερη των δύο (2) εβδοµάδων.

Όροι άδειας 35. (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µέσω Κανονισµών να επιβάλει όρους
καθολικής καθολικής εφαρµογής.
εφαρµογής: (2) Κανονισµοί δυνάµει του εδαφίου (1), επιβάλλουν όρους οι οποίοι καθορίζουν
σωρευτικά:
Υπουργικό
(α) περιορισµούς επί του ύψους της τιµής των δελτίων και καρτών,
Συµβούλιο
(β) περιορισµούς επί του ποσού που δύναται να χρεωθεί ως αντίτιµο εισόδου,
(γ) περιορισµό του ποσού ή της αξίας ή της φύσης ενός βραβείου ή µιας
κατηγορίας βραβείων,
(δ) την απαίτηση καταβολής τουλάχιστον ενός συγκεκριµένου ποσοστού επί
του τζίρου παιχνιδιού ως βραβεία,
(ε) περιορισµούς και προϋποθέσεις διευθέτησης σύµφωνα µε την οποία όταν
βραβείο δεν κερδίζεται ή αξιώνεται σε ένα παιχνίδι, τότε η αξία των
βραβείων που διατίθενται σε ένα άλλο παιχνίδι αυξάνεται (rollover),
(στ) κατά πόσο δύναται η παροχή παιχνιδιού τόµπολας στο οποίο οι παίκτες
συµµετέχουν από περισσότερους από ένα χώρο,
(ζ) επιβολή συγκεκριµένων προϋποθέσεων για παιχνίδια τόµπολας τα οποία
παίζονται σε περισσότερους από ένα χώρο (είτε οι εγκαταστάσεις για το
παιχνίδι παρέχονται σύµφωνα µε µια άδεια τόµπολας είτε περισσότερες
από µία).
(3) Κανονισµοί δυνάµει του εδαφίου (2)(β), δύνανται να καθορίσουν διάφορες
κατηγορίες αντιτίµων εισόδου.
(4) Κανονισµοί δυνάµει του εδαφίου (2)(γ), δύνανται να καθορίσουν κατηγορίες
βραβείου:
(α) κάνοντας αναφορά σε συγκεκριµένο παιχνίδι ή σε σειρά παιχνιδιών, και/ή
(β) κάνοντας αναφορά σε χρονικά διαστήµατα, και/ή
(γ) µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
(5) Κανονισµοί οι οποίοι εκδίδονται βάσει του παρόντος άρθρου συντάσσονται από την
Αρχή όταν και εφόσον η εν λόγω ρύθµιση εξυπηρετεί τους στόχους ρύθµισης και
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αδειοδότησης του παρόντος Νόµου και κατατίθενται στο Υπουργικό Συµβούλιο µέσω
του αρµόδιου Υπουργού για έγκριση από την Βουλή.
(6) Η Αρχή δύναται να εκδώσει Οδηγίες ρυθµίζοντας όλα τα θέµατα του εδαφίου (2)
µέχρι την έκδοση σχετικών Κανονισµών δυνάµει του παρόντος άρθρου.

Συµπληρωµατικές 36. (1) Η Αρχή εκδίδει Οδηγίες ρυθµίζοντας όλες τις πτυχές της αδειοδοτηµένης
Οδηγίες επί δραστηριότητας για τις οποίες υπάρχει ρητή αναφορά στο εδάφιο 35(2), εάν και στο
σηµείο που αυτές δεν έχουν ήδη καθοριστεί µέσω Κανονισµών δυνάµει του άρθρου 35.
συγκεκριµένων
(2) Κατά την σύνταξη των Οδηγιών, η Αρχή ακολουθεί διαδικασία ανάλογη µε αυτήν
πτυχών της
που προβλέπει το άρθρο 34.
αδειοδοτηµένης
(3) Για σκοπούς του εδαφίου (1), Οδηγίες εκδίδονται µόνο εάν η εν λόγω ρύθµιση
δραστηριότητας εξυπηρετεί τους στόχους ρύθµισης και αδειοδότησης του παρόντος Νόµου.

Πεδίο εφαρµογής 37. (1) Άνευ επηρεασµού της γενικής εξουσίας της Αρχής να επιβάλλει όρους, όροι,
τους οποίους επιβάλλει η Αρχή, δύνανται να περιορίζουν την παροχή των
αδειοδοτηµένων υπηρεσιών που προσφέρει ο αδειούχος πάροχος, σε σχέση µε –
(α) το είδος των υπηρεσιών,
(β) τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες,
(γ) τον βαθµό µε τον οποίο παρέχονται,
(δ) την κατάσταση ή τις συνθήκες του αδειούχου παρόχου ή οποιουδήποτε
άλλου πρόσωπου εµπλέκεται ή δύναται να εµπλακεί µελλοντικά στην
παροχή των αδειοδοτηµένων υπηρεσιών.
(2) Όσο άφορα την ρύθµιση της παροχής των αδειοδοτηµένων υπηρεσιών, δύναται να
επιβληθούν όροι σε σχέση µε –
(α) τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που δύναται ή πρέπει να παρέχει µαζί
µε τις αδειοδοτηµένες υπηρεσίες,
(β) τον τρόπο που παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες και δραστηριότητες,
(γ) τον αριθµό προσωπικού που δύναται ή πρέπει να εργοδοτεί για την
παροχή αυτών των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων,
(δ) τους οικονοµικούς πόρους που διατίθενται για τους σκοπούς παροχής
αυτών των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων,
(ε) οιοδήποτε άλλο θέµα σχετίζεται µε την παροχή αυτών των υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων.
(3) Όροι δύνανται να επιβληθούν σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του αδειούχου
παρόχου ή άλλου προσώπου που εµπλέκεται ή ενδέχεται να εµπλακεί στη παροχή
αδειοδοτηµένων υπηρεσιών.
(4) Όροι δύναται να επιβληθούν σχετικά µε την προστασία ανηλίκων και ατόµων µε
εξάρτηση στα παίγνια,
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(5) Όροι δύναται να επιβληθούν σχετικά µε τη διαφήµιση και περιγραφή των
αδειοδοτηµένων υπηρεσιών,
(6) Όροι δύναται να έχουν ισχύ και µετά την παύση της ισχύος της άδειας.
(7) Όροι δύναται να επιβληθούν σχετικά µε –
(α) την εξακρίβωση της ταυτότητας των παικτών,
(β) την καταγραφή της ταυτότητας των παικτών,
(γ) την απαγόρευση εισόδου σε παίκτες.

Κεφάλαιο Ε – Αδειοδότηση

Προϋποθέσεις 38. (1) Αίτηση για άδεια παρόχου υποβάλλεται µόνο από εταιρεία δια µετοχών –
υποβολής αίτησης

(α) η οποία έχει ως αποκλειστική δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών
τυχερών παιγνίων και
(β) το εκδοθέν και πληρωθέν µετοχικό της κεφάλαιο είναι τουλάχιστον
εκατό χιλιάδες ευρώ (€100,000) και
(γ) η οποία συστάθηκε είτε –
(i) στη Δηµοκρατία, είτε
(ii) εκτός Δηµοκρατίας και συµµορφώνεται µε το Μέρος VΙΙΙ του
περί Εταιρειών Νόµου ΚΕΦ 113, ως εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.

Τραπεζική 39. (1) Η αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας παρόχου πρέπει να συνοδεύεται
εγγύηση υποχρεωτικώς µε τραπεζική εγγύηση, σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτεται.
(2) Η τραπεζική εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα για το ποσό των εκατό
χιλιάδες ευρώ (€100,000) και παραµένει σε ισχύ για περίοδο έξι (6) χρόνων από την
ηµέρα υποβολής της αίτησης.
Νοείται ότι, σε περιπτώσεις στις οποίες η αίτηση του παρόχου δεν εκδοθεί σε εύλογο
χρονικό διάστηµα εξ’υπαιτιότητάς του, η χρονική ισχύς της τραπεζικής εγγύησης θα
παρατείνεται σύµφωνα µε οδηγίες της Αρχής.
(3) Η τραπεζική εγγύηση δηµιουργεί ανέκκλητη υποχρέωση στο πιστωτικό ίδρυµα
να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό, το οποίο υποχρεούται και παραλείπει να καταβάλει
ο αδειούχος πάροχος –
(α) στην Κυπριακή Δηµοκρατία ως φόρο τόµπολας,
(β) στην Αρχή ως εισφορά, τέλος, πρόστιµο ή διοικητικές κυρώσεις, και
(γ) σε παίκτη ο οποίος έχει συµµετάσχει σε τόµπολα και έχει, σύµφωνα µε
τους όρους και κανονισµούς της τόµπολας, κερδίσει.
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(4) Η τραπεζική εγγύηση υπόκειται σε οποιουσδήποτε άλλους όρους ή προϋποθέσεις
καθορίζονται από Κανονισµούς ή Οδηγίες που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος
Νόµου.
(5) Όταν η Αρχή διαπιστώσει ότι η τραπεζική εγγύηση δεν καλύπτει το δέκα επί τοις
εκατόν (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του αδειούχου παρόχου, δύναται να
ζητήσει την αύξηση του ποσού αυτής µέχρι του ποσού που να καλύπτει το δέκα επί
τοις εκατόν (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του.
(6) Αιτητής δύναται, εάν προβεί στις ανάλογες ενέργειες και τροποποιήσεις
υφισταµένη εγγυητική, η οποία εκδόθηκε για σκοπούς αδειοδότησης είτε του
παρόντος Νόµου είτε του περί Στοιχηµάτων Νόµου 2012, σε τέτοιο βαθµό ώστε να
καλύπτει πλήρως και τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, να εξαιρεθεί της
υποχρέωσης του εδαφίου (1).
(7) Το Υπουργικό Συµβούλιο, δυναται για σκοπούς του εδαφίου (2) να εκδίδει
Κανονισµούς καθορίζοντας το ύψος του καθορισµένου ποσού ανά είδος άδειας ή στις
περιπτώσεις συνδυασµού διαφορετικών αδειών.

Αίτηση 40. (1) Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας παροχής υπηρεσιών τόµπολας πρέπει
να –
(α) υποβάλλεται σε µορφή που θα καθορίσει η Αρχή,
(β) υποβάλλεται µαζί µε την καταβολή του επιβεβληµένου τέλους,
(γ) προσδιορίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του –
(i) αιτητή εντός της Δηµοκρατίας και
(ii) εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του αιτητή,
(δ) συνοδεύεται από το ποινικό µητρώο του αιτητή,
(ε) περιέχει ή να συνοδεύεται από στοιχεία ή έγγραφα που προβλέπει ο
παρών Νόµος, Κανονισµοί και Οδηγίες της Αρχής.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), στο παρόν Μέρος, «επιβεβληµένο
τέλος» σηµαίνει το τέλος εξέτασης αίτησης για σκοπούς χορήγησης άδειας παρόχου
τόµπολας, το οποίο καθορίζεται στις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3,000).

Αξιολόγηση 41. (1) Κατά την εξέταση αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης άδειας παρόχου, η Αρχή δεν
αίτησης: Γενικά εκδίδει ή ανανεώνει την άδεια, εκτός εάν έχει προηγουµένως διαπιστώσει:
(α) την ικανότητα και καταλληλόλητα του αιτητή να παρέχει τις
συγκεκριµένες υπηρεσίες,
(β) την καταλληλόλητα του συστήµατος µε το οποίο ο αιτητής προτίθεται
να παρέχει τις υπηρεσίες του και οποιουδήποτε άλλου εξοπλισµού που
θα χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε την αιτούµενη άδεια,
(γ) ότι δεν αντίκειται της επίτευξης της ρύθµισης και των στόχων της
αδειοδότησης,
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(2) Ο Αιτητής, για σκοπούς του εδαφίου 1(α), παραδίδει στοιχεία και πληροφορίες
σε σχέση µε τον –
(α) αιτητή,
(β) πραγµατικό δικαιούχο,
(γ) κάτοχο σηµαντικού συµφέροντος,
(δ) αξιωµατούχο.
(3) Η Αρχή εξετάζει, σε σχέση µε πρόσωπα του εδαφίου (2), τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
(α) χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες,
(β) συµµετοχή σε νόµιµες δραστηριότητες, που περιλαµβάνουν αλλά δεν
περιορίζονται, σε οποιοδήποτε συµφέρον σε οποιαδήποτε άλλη
εµπορική δραστηριότητα,
(γ) ποινικό µητρώο,
(δ) πληροφορίες σε σχέση µε όλα τα χρηµατικά και άλλα συµφέροντά
τους.

Αξιολόγηση 42. (1) Ο αιτητής είναι ικανός και κατάλληλος για απόκτηση άδειας παρόχου για
αίτησης: Ικανός σκοπούς του 41(1)(α), εφόσον η Αρχή είναι ευλόγως πεπεισµένη ότι –
και κατάλληλος

(α) είναι ικανός να χρηµατοδοτεί τις υπηρεσίες του κατά τρόπο που να
εξασφαλίζεται η οµαλή διεξαγωγή των εν λόγω υπηρεσιών,
(β) είναι επαρκής και µπορεί να ασκεί τις αδειοδοτηµένες δραστηριότητες
κατά τρόπο συνεπή µε την επίτευξη της ρύθµισης και των στόχων της
αδειοδότησης.
(2) Η Αρχή για σκοπούς του εδαφίου (1)(α) δύναται να κρίνει τον αιτητή ως ικανό
να χρηµατοδοτεί τις υπηρεσίες του, εφόσον είναι ευλόγως πεπεισµένη ότι –
(α) οι οικονοµικές και άλλες περιστάσεις του αιτητή και οποιουδήποτε
άλλου προσώπου σχετικού µε την αίτηση εξασφαλίζουν την οµαλή
διεξαγωγή των σχετικών υπηρεσιών, ειδικότερα δε, οι πόροι που
ενδέχεται να είναι διαθέσιµοι ή να εξασφαλιστούν για το σκοπό αυτό,
(β) το επιχειρηµατικό πλάνο του αιτητή, µε το οποίο προτίθεται να
προσφέρει τις υπηρεσίες του, είναι βιώσιµο και συµβατό µε τις
υφιστάµενες ρυθµιστικές πρόνοιες του παρόντος Νόµου,
(γ) ο αιτητής µπορεί να συµµορφωθεί µε όλες τις υφιστάµενες ρυθµιστικές
απαιτήσεις καθώς και οποιεσδήποτε τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις η
Αρχή θεωρεί ως απαραίτητες,
(3) Η Αρχή, για σκοπούς του εδαφίου (1)(β) δύναται να κρίνει τον αιτητή ως επαρκή,
εφόσον είναι ευλόγως πεπεισµένη ότι -
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(α) εφαρµόζει όρους και κανονισµούς κατά την παροχή υπηρεσιών
τόµπολας οι οποίοι, κατά την κρίση της Αρχής, διασφαλίζουν
ικανοποιητική προστασία στον παίκτη,
(β) τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν έλεγχο στη διαχείριση ή/και
διοίκηση της εταιρείας είναι ικανά και κατάλληλα για τη διαχείριση
αυτής, ώστε να ασκούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους µε
τρόπο που να διασφαλίζεται η βιώσιµη και εύρυθµη λειτουργία των
υπηρεσιών της εταιρείας,
(γ) η εταιρεία παρουσιάζει εύλογη συµµόρφωση µε όλες τις πρόνοιες του
παρόντος Νόµου καθώς και των Κανονισµών, τους όρους που
συνοδεύουν την άδεια του παρόχου και τις Οδηγίες που εκάστοτε
εκδίδονται από την Αρχή.
(4) Για σκοπούς διαπίστωσης των απαιτήσεων του εδαφίου (1) πιο πάνω, η Αρχή
δύναται να συλλέξει και να αξιολογήσει στοιχεία από:
(α) συνεντεύξεις που πραγµατοποιούνται από ή για λογαριασµό της
Αρχής,
(β) συστατικές επιστολές αναφορικά µε τον αιτητή, τις οποίες προσκοµίζει
ο ίδιος,
(γ) πληροφορίες ή απόψεις που παρέχονται στην Αρχή από άλλα
πρόσωπα,
(δ) πληροφορίες ιδίως ως προς τη φερεγγυότητα, οικονοµικά αποθέµατα
και γενική οικονοµική κατάσταση του αιτητή,
(ε) την εκπαίδευση των υπαλλήλων του αιτητή,
(στ) τις πολιτικές εσωτερικού ελέγχου,
(ζ) τα πιστοποιητικά που εξασφάλισε ο αιτητής,
(η) σχετικές εσωτερικές διαδικασίες ή πολιτικές.

Αξιολόγηση 43. (1) Για σκοπούς διαπίστωσης της καταλληλότητας του µηχανογραφηµένου
αίτησης: συστήµατος και/ή οποιουδήποτε άλλου εξοπλισµού, η Αρχή δύναται να αξιολογήσει
στοιχεία από:
Καταλληλότητα
(α) αποτελέσµατα δοκιµής που διενεργείται από πρόσωπο κατόπιν
του συστήµατος
αιτήµατος της Αρχής,
(β) την γνώµη οποιουδήποτε προσώπου.
(2) Η Αρχή δύναται να καθορίσει κατηγορίες µηχανήµατος τόµπολας ή άλλου
εξοπλισµού για τα οποία η καταλληλόλητα, για σκοπούς του εδαφίου (1) θεωρείται
εξασφαλισµένη.
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Αξιολόγηση 44. Η Αρχή δύναται να απορρίψει αίτηση εάν ο αιτητής ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
αίτησης: Ποινικό σχετικό µε αυτήν έχει καταδικασθεί από αρµόδιο δικαστήριο σε σχετικό αδίκηµα.
Μητρώο
Αξιολόγηση 45. (1) Κατά την απόφαση έκδοσης ή ανανέωσης άδειας παρόχου, η Αρχή δεν
αίτησης: Ζήτηση δύναται να λάβει υπόψη:
(α) την περιοχή στην οποία ο αιτητής προτίθεται να παρέχει τις υπηρεσίες
του, ή
(β) την ενδεχόµενη ζήτηση για αυτές.

Αξιολόγηση 46. (1) Η Αρχή δύναται, ενεργώντας σύµφωνα µε τους στόχους ρύθµισης και
αίτησης: αδειοδότησης του παρόντος Νόµου, να αρνηθεί τη έκδοση ή ανανέωση οποιουδήποτε
είδους αδειοδότησης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Διακριτική
(α) εάν η Αρχή πιστεύει ότι η προσφορά των παιγνίων που προτείνεται δεν
ευχέρεια
είναι σύµφωνη µε τα ισχύοντα ρυθµιστικά µέσα, ή
απόρριψης
(β) εάν διαπιστώσει πως ο αιτητής ή ο αδειούχος πάροχος δεν έχει λάβει
µέτρα όσον άφορα –
(i) στην προστασία παιδιών, νεαρών ατόµων και παθολογικών
παικτών,
(ii) στην παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης σε άτοµα
που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν από προβλήµατα
που σχετίζονται µε τη διεξαγωγή τόµπολας.
(γ) εάν η Αρχή πιστεύει πως η έκδοση ή ανανέωση αδειας στον αιτούντα
ενδέχεται να –
(i) θέσει σε κίνδυνο τη φήµη της Κύπρου, ή
(ii) να µην είναι προς το δηµόσιο συµφέρον, ή
(iii) είναι αντίθετη µε τους στόχους ρύθµισης και αδειοδότησης του
παρόντος Νόµου.
(δ) εάν προκύπτει πως οποιαδήποτε πληροφορία ή υποβολή έχει γίνει προς
την Αρχή είναι ψευδής, παραπλανητική, ανακριβής ή ελλιπής κατά
τρόπο ουσιώδη.
(ε) εάν τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί, κατόπιν αιτήµατος της Αρχής,
δεν είναι επαρκή.

Πληροφόρηση 47. (1) Για σκοπούς εξέτασης της αίτησης, η Αρχή δύναται –
(α) να καλέσει τον αιτητή να προσκοµίσει οποιαδήποτε πληροφορία ή
οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται από αυτήν αναγκαίο υπό τις
περιστάσεις,
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(β) να συµβουλευτεί και να λάβει υπόψη πληροφόρηση ή απόψεις από
οποιονδήποτε άλλο Δηµόσιο Οργανισµό ή Υπηρεσία.
(2) Νοείται ότι, για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε
«πληροφόρηση» ή «άποψη» δύναται να είναι σχετικά µε –
(α) τον αιτητή,
(β) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σχετικό µε την αίτηση,
(γ) τις αδειοδοτηµένες υπηρεσίες,
(δ) τις οικονοµικές τους εκκρεµότητες προς τη Δηµοκρατία.

Απόφαση 48. (1) Η Αρχή, κατά την εξέταση αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης άδειας δύναται να:
(α) εγκρίνει την αίτηση, ή
(β) απορρίψει την αίτηση.
(2) Σε περίπτωση που η Αρχή εγκρίνει την αίτηση, δύναται, σύµφωνα µε τις πρόνοιες
του παρόντος Νόµου, να επιβάλει τους κατά την κρίση της αναγκαίους όρους για
την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου, και Κανονισµών.
(3) Σε περίπτωση έγκρισης, η Αρχή εντός εύλογου χρόνου –
(α) ειδοποιεί τον αιτητή σχετικά µε την έκβαση της αίτησης, και
(β) εκδίδει την άδεια.
(4) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης άδειας,
αιτιολογεί την απόφασή της και εντός εύλογου χρόνου την κοινοποιεί στον αιτητή.

Κεφάλαιο Ε – Εξοπλισµός Παρόχου

Εξοπλισµός 49. (1) Προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών εµπορικής τόµπολας αποτελεί η
παρόχου ικανοποιητική και κατάλληλη λειτουργία του εξοπλισµού του παρόχου.
(2) Οι προδιαγραφές εξοπλισµού καθορίζονται µε Οδηγίες που εκδίδει η Αρχή.
(3) Ικανοποιητική και κατάλληλη λειτουργία, για σκοπούς του εδαφίου (1), είναι
τέτοια που να εξασφαλίζει:
(α) την επίτευξη της ρύθµισης και των στόχων της αδειοδότησης,
(β) την ικανότητα και καταλληλότητα του αιτητή να παρέχει τις
συγκεκριµένες υπηρεσίες,
(γ) ικανοποιητική προστασία στον παίκτη,
(δ) συµµόρφωση µε όλες τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου καθώς και
τους Κανονισµούς που εµπίπτουν σε αυτήν, τους όρους και
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προϋποθέσεις που συνοδεύουν την άδεια του παρόχου και τις
Οδηγίες που εκάστοτε εκδίδονται από την Αρχή.
(4) Η Αρχή δύναται µέσω επιβολής όρων και Οδηγιών να καθιερώσει ή να παρέχει
τέτοια στοιχεία και πληροφορίες ώστε να καθιερωθούν πρότυπα όσον αφορά στην
κατασκευή, προµήθεια, εγκατάσταση, ρύθµιση, χαρακτηριστικά, λειτουργία,
ασφάλεια, διαδικασίες, συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού.
(5) Η Αρχή δύναται –
(α) να συνάπτει συµφωνίες:
(i) µε οποιοδήποτε πρόσωπο για την καθιέρωση προτύπων,
και/ή
(ii) µε οποιοδήποτε πρόσωπο για τη διεξαγωγή δοκιµών
συµµόρφωσης των παρόχων µε τα πρότυπα,
(β) να διατηρεί κατάλογο µε εγκεκριµένα εργαστήρια δοκιµών,
(γ) να υποχρεώσει τον αδειούχο πάροχο να αποδείξει τη συµµόρφωσή
του µε τα εκάστοτε πρότυπα:
(i) µέσω της διεξαγωγής δοκιµών συµµόρφωσης, και/ή
(ii) µε την προσκόµιση πιστοποιητικού καταλληλότητας
(δ) για σκοπούς εξακρίβωσης, κατά πόσο ο αδειούχος πάροχος
παραβιάζει όρους της άδειάς του, να ζητήσει από τον πάροχο να
υποβάλλει τον εξοπλισµό του σε εξέταση από εγκεκριµένο
εργαστήριο δοκιµών, και να προσκοµίσει στην Αρχή τα
αποτελέσµατα εντός χρονικού πλαισίου που θα ορίσει η Αρχή,
(ε) στο πλαίσιο εξέτασης και αξιολόγησης αίτησης για έκδοση ή
ανανέωση άδειας παρόχου, να απαιτήσει την υποβολή του
εξοπλισµού σε εξέταση από εγκεκριµένο εργαστήριο δοκιµών και
να προσκοµίσει στην Αρχή τα αποτελέσµατα.
(6) Για τους σκοπούς του εδαφίου (5)(γ)(ii) πιστοποιητικό καταλληλόλητας
εκδίδεται:
(α) µόνο από εργαστήριο δοκιµών, το οποίο περιλαµβάνεται στον
κατάλογο του πιο πανω εδαφίου (5)(β), και
(β) µε έξοδα του αιτητή ή παρόχου.
(7) Για σκοπούς του εδαφίου (5)(γ)(i), οι δοκιµές συµµόρφωσης δύνανται να είναι
είτε προγραµµατισµένες είτε απρόοπτες, ως η Αρχή ορίσει.
(8) Πρότυπα που θεσπίζονται δυνάµει του παρόντος άρθρου µπορούν να κάνουν
αναφορά:
(α) σε πρόσωπα ή κατηγορία προσώπων,
(β) σε συγκεκριµένη διαδικασία ή εξοπλισµό.
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(9) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, εξοπλισµός παρόχου αποτελεί το
σύνολο του εξοπλισµού που ο αιτητής ή πάροχος προτίθεται να χρησιµοποιήσει ή
ήδη χρησιµοποιεί για την παροχή υπηρεσιών εµπορικής τόµπολας.
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ΜΕΡΟΣ ΙV - ΑΔΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΜΠΟΛΑΣ
Κεφάλαιο Α – Γενικές Διατάξεις

Ισχύς άδειας 50. (1) Η άδεια αίθουσας τόµπολας δύναται να ισχύει για χρονική περίοδο µέχρι
αίθουσας πέντε (5) ετών.
(2) Η χρονική περίοδος στο εδάφιο (1):
(α) ισχύει από την ηµεροµηνία έκδοσης ή ανανέωσής της, και
(β) καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τη χρονική περίοδο, την οποία
αιτήθηκε ο αιτητής.
(3) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1), η Αρχή δύναται να εκδώσει
εποχιακή άδεια για χρονική διάρκεια που δεν θα ξεπερνά τους έξι (6) µήνες.
Ανανέωση άδειας 51. Η αίτηση για ανανέωση άδειας αίθουσας τόµπολας, υποβάλλεται τουλάχιστον
αίθουσας τρεις (3) µήνες πριν την ηµεροµηνία λήξης της άδειας.
Επιθεώρηση 52. (1) Ο αδειούχος πάροχος οφείλει να έχει τη σχετική άδεια αναρτηµένη σε
άδειας αίθουσας εµφανές σηµείο εντός της αίθουσας ώστε να είναι άµεσα διαθέσιµη για
επιθεώρηση.
(2) Η µη συµµόρφωση χωρίς εύλογη αιτία µε το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου
αποτελεί αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης ο ένοχος υπόκειται σε –
(α) ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή
(β) σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ
(€5.000).

Μεταφορά άδειας 53. (1) Πρόσωπο δύναται να αιτηθεί στην Αρχή για µεταφορά άδειας αίθουσας
αίθουσας µόνο εάν είναι αδειούχος πάροχος.
(2) Η αίτηση πρέπει –
(α) να καθορίζει τον χρόνο, στον οποίο αιτείται να θέσει σε ισχύ την
µεταφορά,
(β) να πληροί τις προυποθέσεις έκδοσης που προνοούνται στο άρθρο 56
του παρόντος Νόµου,
(γ) να συνοδεύεται από γραπτή δήλωση του παρόχου µε την οποία
παρέχεται η συγκατάθεσή του στη µεταφορά της άδειας αίθουσας.
(3) Η Αρχή εγκρίνει την µεταφορά άδειας αίθουσας εκτός και αν, λαµβάνοντας
υπόψη τις παραστάσεις όπως αυτές υποβλήθηκαν βάσει του άρθρου 58, κρίνει ως
ακατάλληλη τη µεταφορά.
(4) Σε περίπτωση έγκρισης αίτησης µεταφοράς αίθουσας, η Αρχή προβαίνει στις
ακόλουθες τροποποιήσεις στο έντυπο της άδειας:
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(α) καθορίζει τον χρόνο στον οποίο θα τεθεί σε ισχύ η µεταφορά, ο
οποίος, κατόπιν απόφασης της Αρχής, δύναται να είναι άλλος από
αυτόν της αίτησης,
(β) οιοδήποτε αλλαγή κρίνει η Αρχή.

Αντίγραφο άδειας 54. (1) Εάν άδεια αίθουσας χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, ο αδειούχος πάροχος
αίθουσας δύναται να αιτηθεί στην Αρχή για έκδοση αντίγραφου.
(2) Αίτηση για τους σκοπούς του εδαφίου (1) πρέπει να υποβάλλεται µαζί µε την
καταβολή επιβεβληµένου τέλους.
(3) Η Αρχή αποφασίζει για την αίτηση εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος και
εκδίδει αντίγραφο της άδειας εάν ικανοποιηθεί πως –
(α) η συγκεκριµένη άδεια έχει χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί, και
(β) εάν έχει κλαπεί, ότι η κλοπή της έχει καταγγελθεί στην Αστυνοµία.

Κεφάλαιο Β – Αδειοδότηση

Άδεια αίθουσας 55. (1) Αίτηση για άδεια αίθουσας υποβάλλεται στην Αρχή µόνο από:
(α) αδειούχο πάροχο, ή
(β) πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση για λήψη άδειας παρόχου, η
απόφαση επί της οποίας δεν έχει ακόµη εκδοθεί από την Αρχή.
(2) Η αίτηση πρέπει να –
(α) υποβάλλεται σε µορφή που θα καθορίσει η Αρχή,
(β) υποβάλλεται µαζί µε την καταβολή του επιβεβληµένου τέλους,
(γ) περιλαµβάνει επικαιροποιηµένο σχέδιο του υποστατικού σύµφωνα
µε τις πρόνοιες της Οδηγίας την οποία η Αρχή θα εκδίδει,
(δ) συνοδεύεται, είτε από βεβαίωση συγκατάθεσης, είτε ενοικιαστήριο
έγγραφο στο οποίο αναφέρει ρητώς ότι το υποστατικό
χρησιµοποιείται για παροχή υπηρεσιών τόµπολας,
(ε) περιλαµβάνει επικαιροποιηµένο πιστοποιητικό ασφάλειας,
(στ) συνοδεύεται από στοιχεία ή έγγραφα που θα καθορίσει η Αρχή.
(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), στο παρόν Μέρος,
«επιβεβληµένο τέλος» σηµαίνει το σηµαίνει το τέλος εξέτασης αίτησης για
σκοπούς χορήγησης άδειας αίθουσας τόµπολας, το οποίο καθορίζεται στα χίλια
πεντακόσια ευρώ (€1,500).
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Προϋποθέσεις 56. Η Αρχή δεν εκδίδει ή ανανεώνει άδεια αίθουσας, για την οποία υποβλήθηκε
έκδοσης αίτηση, εκτός αν είναι ευλόγως ικανοποιηµένη ότι –
(α) η κύρια δραστηριότητα στην αδειούχα αίθουσα ασκείται κατά
τρόπο εύλογα συνεπή µε τους στόχους ρύθµισης και αδειοδότησης,
(β) η κύρια δραστηριότητα στην αδειούχα αίθουσα είναι η παροχή
υπηρεσιών τόµπολας από αδειούχο πάροχο και ότι σε αυτό
διεξάγονται µόνο εξουσιοδοτηµένες δραστηριότητες σύµφωνα µε
την άδεια παρόχου και τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
(γ) η αίθουσα είναι ανεξάρτητη, δεν έχει άµεση πρόσβαση ή σύνδεση
µε οποιοδήποτε άλλο κατάστηµα, γραφείο ή υποστατικό, εκτός από
τα γραφεία διοίκησης του αδειούχου παρόχου,
(δ) η αίθουσα πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους που
καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και τους Κανονισµούς και
Οδηγίες,
(ε) ο αιτητής και οποιοδήποτε άλλο εργοδοτούµενο στην αίθουσα
πρόσωπο, ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον
παρόντα Νόµο και τους Κανονισµούς και Οδηγίες, και
(στ) η περιοχή όπου βρίσκεται η συγκεκριµένη αίθουσα κρίνεται
κατάλληλη, σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς που
καθορίζονται µε Οδηγίες της Αρχής.

Γεωγραφικοί 57. (1) Η Αρχή δύναται να καθορίσει ελάχιστη απόσταση µεταξύ των
περιορισµοί αδειοδοτηµένων υποστατικών, η οποία υπολογίζεται µε βάση την απόσταση από
το κέντρο της εισόδου κάθε αιτούµενης και αδειοδοτηµένης αίθουσας.
(2) Η Αρχή δεν αδειοδοτεί πέραν του ενός υποστατικού, σε κτίριο ή χώρο στο
οποίο:
(α) παρέχονται υπηρεσίες εµπορικής φύσης, ή
(β) παρέχονται υπηρεσίες αναψυχής, ή
(γ) είναι οικιστικής χρήσης.
(3) Η Αρχή, κατά την εξέταση αίτησης για άδεια υποστατικού µπορεί να ορίσει
ανεξάρτητο εγγεγραµµένο αρχιτέκτονα ή επιθεωρητή προκειµένου να βεβαιωθεί
ότι το υποστατικό συµµορφώνεται µε το παρόν άρθρο.
(4) Ο ορισµός εγγεγραµµένου αρχιτέκτονα ή επιθεωρητή από την Αρχή
πραγµατοποιείται σε περίπτωση ασάφειας ή διαφωνίας ως προς την οριοθέτηση
που προκύπτει από το παρόν άρθρο και χρηµατοδοτείται από το αιτούµενο µέρος.
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Παραστάσεις 58. (1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να υποβάλλει γραπτές παραστάσεις στην
Αρχή σχετικά µε εκκρεµούσα αίτηση αίθουσας.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), παραστάσεις δύναται να υποβληθούν στην
Αρχή µόνο εντός συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, η οποία καθορίζεται από την
Αρχή.
(3) Η Αρχή κατόπιν εξέτασης των παραστάσεων αποφασίζει κατά ποσό
χρειάζεται να δοθούν περαιτέρω στοιχεία και πληροφορίες και αναλόγως καλεί
σε ακρόαση πρόσωπα, τα οποία υπέβαλαν, για τους σκοπούς του εδαφίου (2),
παραστάσεις στην Αρχή.
(4) Η Αρχή αγνοεί παραστάσεις οι οποίες είναι κακόβουλες, καταχρηστικές,
αβάσιµες ή άσχετες µε την αίτηση.

Απόφαση 59. (1) Κατόπιν εξέτασης αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας αίθουσας, η
Αρχή δύναται είτε:
(α) να εγκρίνει την αίτηση, είτε
(β) να απορρίψει την αίτηση.
(2) Σε περίπτωση που η Αρχή εγκρίνει την αίτηση για άδεια αίθουσας, δύναται να
επιβάλλει τους, κατά την κρίση της, αναγκαίους όρους για την καλύτερη
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών.
(3) Η Αρχή ειδοποιεί εντός ευλόγου χρόνου τον αιτητή σχετικά µε την έκβαση της
αίτησης.
(4) Σε περίπτωση έγκρισης, η Αρχή εντός ευλόγου χρόνου:
(α) ειδοποιεί σχετικά µε την έκβαση της αίτησης:
(i) τον αιτητή,
(ii) την Αστυνοµία,
(iii) τις τοπικές αρχές, και
(iv) τα πιστωτικά ιδρύµατα
(β) εκδίδει τη σχετική άδεια και την παραδίδει στον αιτητή,
(γ) επισυνάπτει στην άδεια το σύνολο των όρων που τη συνοδεύουν.
(5) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει την αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης άδειας
αίθουσας, αιτιολογεί την απόφασή της αυτή και εντός ευλόγου χρόνου την
κοινοποιεί στον αιτητή.
(6) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, η άδεια αίθουσας ισχύει
για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει και η άδεια παρόχου.
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ΜΕΡΟΣ V - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κεφάλαιο Α – Επιθεώρηση

Επιθεωρητές 60. (1) Η Αρχή δύναται για σκοπούς του παρόντος Μέρους να –
(α) ορίσει προσωπικό της Αρχής ως επιθεωρητές,
(β) να διορίσει πρόσωπα εκτός της Αρχής ως επιθεωρητές.
(2) Η Αρχή µπορεί να καταβάλει σε πρόσωπο το οποίο διόρισε ως επιθεωρητή
βάσει της διάταξης (1)(β) ποσά τα οποία αναλογούν –
(α) στην αµοιβή του και
(β) έξοδα υλοποίησης της επιθεώρησης.

Σκοπός 61. Επιθεωρητής µπορεί να προβεί σε ενέργειες µε σκοπό την αξιολόγηση –
(α) της συµµόρφωσης του πάροχου µε τον παρόντα Νόµο και
Επιθεώρησης
(β) κατά πόσο διαπράττεται αδίκηµα βάσει του παρόντος Νόµου.

Επιθεώρηση 62. (1) Επιθεωρητής δύναται να ζητήσει από αδειούχο πάροχο να παρουσιάσει
αδειών και εντός συγκεκριµένου χρονικού πλαισίου –
εξουσιοδοτήσεων

(α) την άδεια µε την οποία παρέχει τις υπηρεσίες του,
(β) την άδεια αίθουσας τόµπολας και
(γ) τις εξουσιοδοτήσεις των υπεύθυνων προσώπων.
(2) Ο αδειούχος πάροχος οφείλει να προβεί σε τέτοιες διευθετήσεις ώστε οι άδειες
και εξουσιοδοτήσεις να είναι διαθέσιµες για επιθεώρηση εντός του χρονικού
πλαισίου που όρισε ο επιθεωρητής.

Εξουσίες της 63. (1) Η Αρχή, µέσω των επιθεωρητών της, έχει την εξουσία να –
Αρχής

(α) επιθεωρεί οποιοδήποτε µέρος των εγκαταστάσεων του παρόχου,
(β) επιθεωρεί, δοκιµάζει και εξετάζει κάθε µηχανή, εξοπλισµό ή άλλο
αντικείµενο σε αιθουσα ή εγκαταστασεις παρόχου,
(γ) αφαιρεί εξοπλισµό από αίθουσα τόµπολας
επιθεώρησης και εξέτασης,

για

σκοπούς

(δ) υποβάλει σε ερωτήσεις οποιοδήποτε πρόσωπο παρευρίσκεται στο
χώρο,
(ε) αιτείται πληροφορίες ή οτιδήποτε άλλο σχετικά µε την παροχή των
αδειοδοτηµένων υπηρεσιών, καθώς και προσκόµιση εγγράφων,
(στ) αφαιρέσει έγγραφο ή οτιδήποτε άλλο έχει βρεθεί, ανακαλυφθεί ή
προσκοµιστεί κατά τη διεξαγωγή επιθεώρησης,
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(ζ) απαιτήσει πρόσβαση σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό αρχείο
το οποίο τηρείται στις εγκαταστάσεις,
(η) πάρει µέρος σε ένα ή περισσότερα παιχνίδια τόµπολας µε σκοπό να
επιβεβαιώσει συµµόρφωση µε τον παρόντα Νόµο,
(θ) επιθεωρήσει χώρο στον οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι
διεξάγεται παράνοµο παιχνίδι τόµπολας,
(ι)

πάρει µέρος σε ένα ή περισσότερα παιχνίδια τόµπολας στα οποία
υπάρχει εύλογη υποψία ότι δεν είναι αδειοδοτηµένα µε σκοπό τη
συλλογή πληροφοριών,

(ια) συλλέξει στοιχεία και πληροφορίες ή και να απαιτήσει προσκόµιση
στοιχείων από πρόσωπα για τα οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι
δεν είναι αδειοδοτηµένα να παρέχουν παιχνίδια τόµπολας σε
συνεργασία µε την Αστυνοµία.
(2) Η Αρχή δεν αφαιρεί εξοπλισµό ή οτιδήποτε άλλο από αίθουσα τόµπολας χωρίς
να γνωστοποιήσει εγγράφως στον υπεύθυνο αίθουσας τι θα αφαιρεθεί.
(3) Η Αρχή για σκοπούς εξακρίβωσης συµµόρφωσης δύναται να δηµιουργήσει
αντίγραφα των εγγράφων, στοιχείων, πληροφοριών και του εξοπλισµού που έχει
αφαιρέσει.
(4) Η Αρχή επιστρέφει µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα οτιδήποτε έχει
αφαιρέσει από αίθουσα τόµπολας νοουµένου ότι αυτό δεν απαιτείται για
επιπρόσθετες εξετάσεις ή δοκιµές.
(5) Το εδάφιο (1) δεν περιορίζει οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες της Αρχής.
(6) Η Αρχή δύναται να εξειδικεύσει µέσω Οδηγιών ή Κανονισµών την εφαρµογή
του εδαφίου (1).

Επιθεωρητής 64. Επιθεωρητής δύναται, για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, να
δυναται να ζητήσει βοήθεια από –
ζητησει βοήθεια

(α) το προσωπικό της Αρχής, και
(β) µέλη της Αστυνοµίας.

Ανήλικοι 65. Τίποτα στο παρόν Μέρος δεν καθιστά παράνοµη –
(α) οποιαδήποτε ενέργεια επιθεωρητή κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων του, ή
(β) οποιαδήποτε οδηγία επιθεωρητή προς ανήλικο πρόσωπο κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του.
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Υποχρέωση 66. (1) Υπεύθυνος αίθουσας τόµπολας καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο
συνεργασίας µε λειτουργεί υπό τις υποδείξεις αυτού –
τους
εκπροσώπους και
επιθεωρητές της
Αρχής

(α) παρέχει κάθε εύλογη βοήθεια σε επιθεωρητη και εκπρόσωπους της
Αρχής κατά την άσκηση των εξουσιών του εδαφίου 63(1) και
(β) εξυπηρετεί στην συλλογή εξοπλισµού, λογισµικού, αρχείων,
εγγράφων, πληροφοριών και οτιδήποτε άλλο ζητηθεί από την
Αρχή.
(2) Ουδείς εµποδίζει ή παρεµβαίνει ή προβαίνει εν γνώσει του σε ψευδή, ελλιπή
ή παραπλανητική δήλωση είτε προφορικώς είτε γραπτώς ή παρέχει ή παραδίδει
ψευδές έγγραφο ή παραπλανητικό αντικείµενο σε επιθεωρητη ή εκπρόσωπο της
Αρχής που ασκεί καθήκοντα δυνάµει του άρθρου 61.

Κεφάλαιο Β – Εποπτεία

Έλεγχος - 67. (1) Η Αρχή δύναται να απαιτεί από κάθε αδειοδοτηµένο πρόσωπο όπως
πιστοποίηση εκτελέσει συγκεκριµένες δράσεις, εφαρµόσει διαδικασίες ή συστήµατα, να
υποβάλλει έγγραφα, να παρέχει πληροφορίες, εκθέσεις, πιστοποιητικά
συµµόρφωσης
συµµόρφωσης και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία προς την Αρχή, σε τακτική ή ad
hoc βάση, που να αποδεικνύουν τη συµµόρφωση του αδειοδοτηµένου πρόσωπου
µε το άρθρο 13.
(2) Η Αρχή δύναται να καθορίσει λίστα µε εγγεγραµµένα εργαστήρια και ελεγκτές
για τον σκοπό προσκόµισης πιστοποιητικών εγγράφων συµµόρφωσης.
(3) Η Αρχή δύναται να απαιτήσει από κάθε αδειοδοτηµένο πρόσωπο να
υποβληθεί σε έλεγχο συµµόρφωσης, σε τακτική ή ad hoc βάση, σύµφωνα µε τις
Οδηγίες που εκδίδονται από την Αρχή.

Διεξαγωγή 68. (1) Η Αρχή δύναται να διεξάγει έρευνα στους αδειούχους παρόχους:
έρευνας

(α) σε σχέση µε τον τρόπο µε τον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους,
ή/και
(β) σε σχέση µε τον τρόπο συµµόρφωσης µε τους όρους έκδοσης της
άδειας.
(2) Η Αρχή δύναται να διεξάγει έρευνα για κάθε ζήτηµα που αφορά οποιοδήποτε
αδειούχο πάροχο σχετικά µε την παροχή αδειοδοτηµένων υπηρεσιών, εάν:
(α) υποπτεύεται παραβίαση των όρων της άδειας, ή
(β) πιστεύει ότι ο αδειούχος πάροχος ή ο πραγµατικός δικαιούχος ή ο
αξιωµατούχος ή ο κάτοχος σηµαντικού συµφέροντος ή υπεύθυνο
πρόσωπο από το προσωπικό του παρόχου δεν είναι πλέον κάτοχος
λευκού ποινικού µητρώου, ή
(γ) για οποιοδήποτε λόγο –
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(i) υποπτεύεται πως ο αδειούχος πάροχος δεν ειναι πλέον ικανός
και κατάλληλος να παρέχει τις αδειοδοτηµένες υπηρεσίες, ή
(ii) πιστεύει πως η διεξαγωγή έρευνας ενδείκνυται για
οποιοδήποτε λόγο σχετικό µε την τήρηση του παρόντος
Νόµου.
(3) Για σκοπούς του εδαφίου 2(γ) η φράση «οποιοδήποτε λόγο» –
(α) περιλαµβάνει και τη λήψη παραπόνου για την παροχή των
υπηρεσιών του σχετικού αδειούχου παρόχου,
(β) δεν προϋποθέτει την ύπαρξη υποψίας ή πεποίθησης σχετικά µε τις
δραστηριότητες του παρόχου.
(4) Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, η Αρχή:
(α) καλεί τον αδειούχο πάροχο να υποβάλει τα σχόλιά του,
(β) δύναται να δώσει και σε άλλα πρόσωπα την ευκαιρία να υποβάλουν
τις παρατηρήσεις και σχόλια τους.

Επιβολή µέτρων 69. (1) Η Αρχή, κατόπιν διεξαγωγής έρευνας ή ελέγχου συµµόρφωσης, δυνάµει
κατόπιν έρευνας των άρθρων 61, 67 ή 68(1) ή (2), δύναται να (α) εκδώσει προειδοποίηση προς τον πάροχο·
(β) επιβάλλει επιπροσθέτους όρους άδειας δυνάµει του άρθρου 33·
(γ) αφαιρέσει ή τροποποιήσει όρους άδειας δυνάµει του άρθρου 33·
(δ) αναστείλει άδεια παρόχου δυνάµει του άρθρου 70·
(ε) ανακαλέσει άδεια παρόχου δυνάµει του άρθρου 71·
(στ) επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο δυνάµει του άρθρου 93·
(2) Η Αρχή, κατά την επιβολή οποιουδήποτε µέτρου προς αδειούχο πάροχο
δυνάµει του εδαφίου (1), ενηµερώνει τον πάροχο το συντοµότερο σχετικά µε –
(α) το µέτρο που αποφάσισε η Αρχή και
(β) τους λόγους επιβολής αυτού.
(2) Η Αρχή, κατά τον προσδιορισµό του µέτρου που θα επιβάλει, λαµβάνει υπόψη
οιαδήποτε άλλη προειδοποίηση εκδόθηκε προς τον πάροχο κατόπιν έρευνας
δυνάµει του άρθρου 68.

Αναστολή άδειας 70. (1) Η Αρχή δύναται να αναστείλει την άδεια παρόχου, εάν κατόπιν διεξαγωγής
παρόχου έρευνας δυνάµει του άρθρου 68, διαπιστώσει ότι πληρείται οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 72(1).
(2) Η Αρχή δύναται να αναστείλει την άδεια παρόχου, εάν ευλόγως υποψιάζεται
πως οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη διάταξη 72(1)
υφίσταται.
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(3) Σε περίπτωση που η Αρχή αναστείλει την άδεια λειτουργίας παρόχου, τότε
πρέπει να –
(α) καθορίσει τον χρόνο κατά τον οποίο η αναστολή θα τεθεί σε ισχύ,
(β) να καθορίσει την περίοδο ισχύος της αναστολής, µε δικαίωµα
ανανέωσής της κατά ή µετά τη λήξη της αρχικής περιόδου
αναστολής,
(γ) συγκεκριµένο όρο ή όρους, η εκπλήρωση των οποίων θα έχει ως
αποτέλεσµα την άρση της αναστολής.
(4) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µέσω Κανονισµών να επιβάλει µέγιστη
περίοδο αναστολής.

Ανάκληση άδειας 71. (1) Η Αρχή δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας παρόχου, εάν
παρόχου κατόπιν διεξαγωγής έρευνας δυνάµει του άρθρου 68, διαπιστώσει ότι κάποια από
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη διάταξη 72(1) υφίσταται.
(2) Όταν η Αρχή αποφασίσει να ανακαλέσει άδεια παρόχου, τότε –
(α) καθορίζει το χρόνο κατά τον οποίο η ανάκληση θα τεθεί σε ισχύ,
(β) καθορίζει µεταβατική ή άλλη διάταξη που να προνοεί είτε την
ανάκληση µέρους των υπηρεσιών του παρόχου ή που να ρυθµίζει
τη σταδιακή ολική εφαρµογή της (µέσω συγκεκριµένων γεγονότων
ή χρονοδιαγράµµατος).

Προϋποθέσεις 72. (1) Οι προϋποθέσεις αναστολής ή ανάκλησης των άρθρων 70 και 71 είναι οι
αναστολής και εξής:
ανάκλησης

(α) ο αδειουχος πάροχος δεν ασκεί τις υπηρεσίες του κατά τρόπο
συνεπή µε τους στόχους ρύθµισης και αδειοδότησης, ή
(β) ο αδειουχος πάροχος δεν συµµορφώνεται µε οποιοδήποτε όρο της
άδειας του, ή
(γ) ο αδειουχος πάροχος δεν συµµορφώνεται µε οποιαδήποτε
υποχρέωση δυνάµει του παρόντος Νόµου ή Κανονισµών ή
Οδηγιών, ή
(δ) ο αδειουχος πάροχος έχει αποτύχει να συνεργαστεί µε την Αρχή
κατά τη διεξαγωγή έρευνας δυνάµει του άρθρου 61, ή
(ε) ο αδειουχος πάροχος έχει προβεί σε αλλαγή περιστάσεων χωρίς να
εξασφαλίσει την προηγούµενη έγκριση της Αρχής, ή
(στ) ο αδειουχος πάροχος δεν είναι ικανός και κατάλληλος για να
παρέχει τις αδειοδοτηµένες υπηρεσίες, ή
(ζ) ο αδειουχος πάροχος παραλείπει να εκπληρώσει τις οικονοµικές
υποχρεώσεις του, δυνάµει του παρόντος Νόµου, ή
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(η) εάν διαπιστωθεί ότι η άδεια παρόχου αποκτήθηκε µε πληροφορία ή
υποβολή που είχε γίνει προς την Αρχή, η οποία ηταν ψευδής,
παραπλανητική, ανακριβής ή ελλιπής κατά τρόπο ουσιώδη, ή
(θ) εάν ο αδειουχος πάροχος µε τη δραστηριότητά του παρουσιάζει
επικείµενη απειλή για τη φήµη της Δηµοκρατίας, ή
(ι)

ο αδειουχος πάροχος παρουσιάζει άµεση απειλή προς τα
συµφέροντα των παικτών ή προς το δηµόσιο ή εθνικό συµφέρον.

(2) Τυχούσα αναστολή ή ανάκληση της άδειας δεν επηρεάζει τη γενική εξουσία
της Αρχής να επιβάλλει και διοικητικό πρόστιµο.

Διαδικασία 73. (1) Η Αρχή πριν αναστείλει ή ανακαλέσει άδεια σύµφωνα µε τα άρθρα 70 και
αναστολής ή 71, καλεί τον αδειούχο πάροχο και/ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει
συµφέρον στη χορήγηση της άδειας, να υποβάλει τις απόψεις του εντός περιόδου
ανάκλησης
η οποία θα οριστεί από την Αρχή. Η Αρχή δύναται να καλέσει το πρόσωπο, εντός
άδειας παρόχου της περιόδου που θα ορίσει, να προσκοµίσει οποιαδήποτε πληροφορία ή
οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται από αυτήν ως αναγκαίο υπό τις περιστάσεις.
(2) Η Αρχή, αφού λάβει υπόψη οποιεσδήποτε απόψεις, πληροφορίες ή έγγραφα
έχουν τεθεί ενώπιον της δυνάµει του εδαφίου (1) και εφόσον κρίνει ότι
δικαιολογείται η λήψη οποιωνδήποτε µέτρων, δύναται να –
(α)

αναστείλει την άδεια παρόχου για περίοδο που αυτή κρίνει
σκόπιµη ή να ανακαλέσει την άδεια, και/ή

(β) καλέσει µε ειδοποίησή της τον αδειούχο πάροχο να συµµορφωθεί
µε οποιαδήποτε άλλα µέτρα καθορίζονται στην ειδοποίηση, και σε
κάθε περίπτωση γνωστοποιεί την απόφασή της στον αδειούχο
πάροχο ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει συµφέρον στη
χορήγηση της άδειας.
(3) Η Αρχή, σε περίπτωση που αδειούχος πάροχος δεν συµµορφώνεται εντός
εύλογου καθορισµένου χρόνου µε τις αποφάσεις που εκδίδονται, σύµφωνα µε τα
εδάφια (1) και (2), δύναται να ανακαλέσει την άδεια.

Πληροφορίες 74. (1) Αδειούχος πάροχος οφείλει να συµµορφώνεται µε κάθε αίτηµα της Αρχής
για την εκ µέρους του:
(α) προσκόµιση εγγράφων ή αντίγραφα αυτών, σχετικών µε την
αδειοδοτηµένη δραστηριότητα,
(β) προσκόµιση αρχείων
δραστηριότητα,

σχετικών

µε

(γ) παροχή στοιχείων και πληροφοριών
αδειοδοτηµένη δραστηριότητα.
(2) Αίτηµα δυνάµει του εδαφίου (1), πρέπει να καθορίζει:
(α) τη µορφή και τον τρόπο προσκόµισης και
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την

αδειοδοτηµένη

σχετικών

µε

την

(β) τη χρονική προθεσµία του παρόχου ως προς αυτήν.
(3) Η Αρχή δύναται να δηµιουργήσει και να κρατήσει αντίγραφο από οποιοδήποτε
έγγραφο έχει προσκοµισθεί δυνάµει του εδάφιου (1).
(4) Αίτηµα δυνάµει του παρόντος άρθρου καταβάλλεται µόνο για σκοπούς
διαπίστωσης –
(α) παραβίασης όρου άδειας παρόχου ή οποιασδήποτε υποχρέωσης
του, δυνάµει του παρόντος Νόµου ή Κανονισµών ή Οδηγιών, ή
(β) της ικανότητας και καταλληλότητας του παρόχου να παρέχει τις
αδειοδοτηµένες υπηρεσίες.
(5) Πρόσωπο διαπράττει αδίκηµα εάν αρνηθεί να συµµορφωθεί µε το εδάφιο (1).
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ΜΕΡΟΣ VI – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΚΤΗ
Κεφάλαιο Α – Ενηµέρωση Παίκτη

Όροι και 75. (1) Αδειούχος πάροχος διασφαλίζει ότι οι οροί και προϋποθέσεις µε τους
προϋποθέσεις οποίους παρέχει τις αδειοδοτηµένες υπηρεσίες –
(α) είναι εύκολα προσβάσιµοι στους παίκτες,
(β) διατυπώνονται σε απλή γλώσσα, κατά τρόπο σαφή και κατανοητό,
και
(γ) δεν είναι καταχρηστικοί σύµφωνα µε τον περί Καταχρηστικών
Ρητρών σε Καταναλωτικές Συµβάσεις Νόµο του 1996 (93(I)/1996)
ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
(2) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πρόνοια των όρων και προϋποθέσεων είναι
διφορούµενη ή υπάρχει εύλογη αµφιβολία ως προς την έννοιά της, υπερισχύει η
ευνοϊκότερη για τον παίκτη ερµηνεία.
(3) Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων του πάροχου –
(α) τυγχάνει εκ των προτέρων έγκρισης από την Αρχή,
(β) καθιστά τον πάροχο υπεύθυνο για τη σαφή και κατανοητή
επικοινωνία των τροποποιήσεων αυτών, κατά τρόπο που θα ορίσει
η Αρχή.
(4) Όλες οι εκδοχές των όρων και προϋποθέσεων συνοδεύονται µε την
ηµεροµηνία έκδοσης και ισχύος τους.
(5) Η Αρχή εκδίδει Οδηγίες για τον καθορισµό των πιο πάνω, καθώς και
επιπρόσθετων µέτρων.

Παραπλανητικές 76. (1) Προωθητικές ενέργειες που διατείνονται πως παρέχουν κάποιο είδος
και αθέµιτες προσφοράς ή ευκαιρίας στους παίκτες δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές ή
αθέµιτες και –
προωθητικές
(α) πρέπει να είναι σαφείς ως προς την έκταση της δέσµευσης του
ενέργειες
παίκτη προκειµένου να επωφεληθεί από οποιαδήποτε προσφορά ή
ευκαιρία,
(β) δεν πρέπει να παραλείπουν ή να αποκρύπτουν ουσιώδεις
πληροφορίες ή να τις παρουσιάζουν µε τρόπο ασαφή, ακατανόητο
ή διφορούµενο,
(γ) πρέπει να παραθέτουν µε επαρκή έµφαση όλες τις ουσιώδεις
πληροφορίες,
συµπεριλαµβανόµενων
των
προϋποθέσεων
συµµετοχής σε παιχνίδι τόµπολας που υποχρεούται να πληροί ο
παίκτης ώστε να επωφεληθεί, καθώς και οποιοδήποτε άλλο
περιορισµό ή απαίτηση,
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(δ) πρέπει να παραθέτουν παραδείγµατα τα οποία προβάλλουν τις
προϋποθέσεις, απαιτήσεις και περιορισµούς σε απλή γλώσσα µε
σαφώς κατανοητό τρόπο,
(ε) πρέπει να περιλαµβάνουν όρους και προϋποθέσεις που να
αναφέρονται σε όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά µε το
προωθητικό πρόγραµµα, και νοούµενου ότι ο παίκτης υποβάλλει
βεβαίωση ενηµέρωσης σχετικά µε τους όρους αυτούς, παραµένουν
διαθέσιµοι και προσιτοί στον παίκτη.
(2) Όταν προώθηση ή διαφήµιση υπόκειται σε περιορισµούς, λόγω χρόνου ή
επιφάνειας προβολής, πρέπει να περιλάβει όσον το δυνατόν πιο ουσιαστικές
πληροφορίες και να κατευθύνει τους παίκτες σε µια εύκολα προσβάσιµη
εναλλακτική πηγή όπου εµφανίζονται όλες οι σηµαντικές πληροφορίες.
Νοείται πως εάν πρόκειται για προώθηση ή διαφήµιση ψηφιακής µορφής, η ίδια
πρέπει να περιέχει ή να λειτουργεί και ως ευαίσθητος σύνδεσµος µε τον σκοπό
µεταφοράς του παίκτη σε ιστοσελίδα που να περιέχει όλα τα στοιχεία του εδαφίου
(1).
(3) Όλες οι προωθητικές ενέργειες τυγχάνουν εκ των προτέρων έγκρισης από την
Αρχή.
(4) Το παρόν άρθρο δεν περιορίζει τον καθορισµό επιπρόσθετων µέτρων διά του
Κώδικα Διαφήµισης που εκδίδει η Αρχή.

Κεφάλαιο Β – Πίστωση

Παροχή 77. Αδειούχος πάροχος απαγορεύεται να παρέχει πίστωση:
πίστωσης

(α) σε παίκτη, ή
(β) σε µερίδα παικτών, ή
(γ) να ενεργεί ως αντιπρόσωπος προσώπου που παρέχει πίστωση, µε
τρόπο που να διευκολύνει την παροχή πίστωσης σε παίκτη ή σε
µερίδα παικτών.

Κεφάλαιο Γ – Αυτοαποκλεισµός

Κάρτα καθολικής 78. (1) Η Αρχή δύναται να καθιερώσει κάρτα παίκτη καθολικής χρήσης που να
χρήσης επιτρέπει σε παίκτη να αιτηθεί αποκλεισµό εισόδου από το σύνολο των αδειούχων
παρόχων τόµπολας.
(2) Αίτηµα αποκλεισµού δύναται να είναι –
(α) για συγκεκριµένη περίοδο,
45

(β) για περίοδο έξι (6) µηνών,
(γ) επ' αόριστον.
(2) Αίτηµα αποκλεισµού υποβάλλεται µόνο –
(α) από τον παίκτη που θα αποκλειστεί, ή
(β) µέχρι και δευτέρου βαθµού συγγενή αυτού κατόπιν γραπτής
συγκατάθεσης του παίκτη.
(3) Θα απαγορεύεται η είσοδος σε αίθουσες τόµπολας προσώπων τα οποία έχουν
διαγνωσθεί ως παθολογικά εθισµένοι παίκτες, µέχρι να εξακριβωθεί ότι δεν είναι
πλέον εθισµένοι.
(4) Η Αρχή, για σκοπούς του παρόντος άρθρου, εκδίδει Οδηγίες καθορίζοντας τις
σχετικές διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές.

Κεφάλαιο Δ – Προωθητικές Ενέργειες

Προωθητικές 79. Προωθητικές ενέργειες πρέπει να διαπνέονται από κοινωνική ευθύνη µε
ενέργειες και ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη επαρκούς προστασίας των ανηλίκων και άλλων
ευάλωτων οµάδων.
κοινωνική
ευθύνη
Περιορισµοί 80. Απαγορεύεται η διαφήµιση τόµπολας, η οποία –
(α) υπονοεί ότι αυτή προάγει ή σχετίζεται µε κοινωνική αποδοχή,
προσωπική ή οικονοµική επιτυχία ή επίλυση οποιωνδήποτε
προσωπικών, οικονοµικών ή κοινωνικών προβληµάτων, ή
(β) περιλαµβάνει την υποστήριξη γνωστών προσωπικοτήτων µε τρόπο
που να υπονοεί ότι αυτή συσχετίζεται µε την επιτυχία τους, ή
(γ) δύναται να επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανήλικα πρόσωπα να
συµµετάσχουν σε αυτή, ή
(δ) προάγει τη διεξαγωγή του χρησιµοποιώντας υπηρεσίες που
παρέχονται από πρόσωπο που δεν είναι αδειούχος πάροχος
τόµπολας, ή
(ε) υπερβαίνει τα όρια της τιµιότητας και ευπρέπειας.
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Αποστολή 81. (1) Απαγορεύεται η αποστολή διαφηµιστικού υλικού –
διαφηµιστικού
υλικού

(α) από οποιοδήποτε µέσο, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα στον
πελάτη να διακόψει τη λήψη του εν λόγω διαφηµιστικού υλικού,
(β) χωρίς διαδικτυακούς συνδέσµους σχετικά µε την προστασία
παικτών και το υπεύθυνο παιχνίδι,
(γ) σε πελάτη που έχει αυτοαποκλειστεί από παιχνίδια τόµπολας,
ανεξαρτήτως διάρκειας.
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ΜΕΡΟΣ VII – ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΟΜΠΟΛΑ
Κεφάλαιο Α – Μη Κερδοσκοπική Τόµπολα

Άδεια παροχής 82. (1) Η Αρχή, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, δύναται να
υπηρεσιών µη εκδώσει άδειες παροχής υπηρεσιών µη κερδοσκοπικής τόµπολας.
κερδοσκοπικής (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, τόµπολα είναι µη κερδοσκοπική εάν
διεξάγεται από αδειούχο πάροχο ΜΚΤ και παρέχεται ως δευτερεύουσα ή
τόµπολας
µοναδική δραστηριότητα στα πλαίσια µη-κερδοσκοπικού γεγονότος.
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, ένα γεγονός είναι µη κερδοσκοπικό
εάν κανένα µέρος από τα έσοδα που προκύψουν µέσω της διοργάνωσης του,
περιλαµβανοµένων των εσόδων από την τόµπολα, δεν αποτελεί ιδιωτικό κέρδος.
(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3), «έσοδα γεγονότων» είναι:
(α) το σύνολο των εσόδων των διοργανωτών, συµπεριλαµβανόµενου
εισιτηρίων για είσοδο ή συµµετοχή, χορηγίες, προµήθειες ή
οτιδήποτε άλλο, αφαιρουµένου του εύλογου κόστους των
διοργανωτών που προκύπτει από την διοργάνωση του µη
κερδοσκοπικού γεγονότος, και
(β) τα έσοδα από την τόµπολα.
(5) Αδειούχος πάροχος ΜΚΤ διεξάγει τόµπολα µόνο –
(α) τρεις φορές, ανά δώδεκα µήνες από την ηµέρα εξασφαλισης άδειας
παροχής υπηρεσιών µη κερδοσκοπικής τόµπολας,
(β) κατόπιν έγκρισης της Αρχής, η οποία λαµβάνεται πριν από κάθε µη
κερδοσκοπική τόµπολα,

Αίτηση 83. (1) Αίτηση για εξασφάλιση άδειας παρόχου Κλάσης ΜΚT δύναται να
υποβάλει µόνο µη κερδοσκοπικός οργανισµός.
(2) Η αίτηση πρέπει:
(α) να υποβάλλεται σε τύπο που η Αρχή θα καθορίσει,
(β) να υποβάλλεται µαζί µε την καταβολή του επιβεβληµένου τέλους,
(γ) να προσδιορίζει την ταχυδροµική διεύθυνση εντός της
Δηµοκρατίας στην οποία αποστέλλεται οποιοδήποτε έγγραφο,
καθώς και τα στοιχεία του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του
αιτητή,
(δ) να περιέχει ή να συνοδεύεται από στοιχεία ή έγγραφα που θα
καθορίσει η Αρχή,
(ε) να καθορίζει τον χώρο διεξαγωγής της,
Νοείται ότι, για τον τρόπο διεξαγωγής, τους κανονισµούς και τον τρόπο
λειτουργίας, ισχύουν κατ’ αναλογία οι πρόνοιες του παρόντος Νόµου
αναφορικά µε την εµπορική τόµπολα.
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(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), στο παρόν Μέρος,
«επιβεβληµένο τέλος» σηµαίνει το τέλος για τη χορήγηση άδειας παρόχου ΜΚT,
το οποίο καθορίζεται στα διακόσια πενήντα ευρώ (€250).

Προϋποθέσεις 84. (1) Αποτελεί προϋπόθεση για τη διεξαγωγή µη κερδοσκοπικής τοµπολας ότι
για διεξαγωγή µη αδειούχος πάροχος ΜΚΤ –
κερδοσκοπικής
τόµπολας

(α) εξακολουθεί να είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός κατά τον
χρόνο διεξαγωγής της τόµπολας και
(β) εχει καταβάλει ετήσιο τέλος σύµφωνα µε το αρθρο 89.
(2) Άτοµα τα οποία συµµετέχουν, ενηµερώνονται αναφορικά µε τον σκοπό της
τόµπολας, ο οποίος είναι η συγκέντρωση ποσών για ένα καθορισµένο σκοπό,
διαφορετικό από εκείνο του ιδιωτικού κέρδους.
(3) Οι αδειούχοι πάροχοι ΜΚT προβαίνουν στις ανάλογες ρυθµίσεις, οι οποίες
εξασφαλίζουν πως τα κέρδη θα διατεθούν µόνο για µη κερδοσκοπικούς σκοπούς.
(4) Μη κερδοσκοπικά γεγονότα δεν διεξάγονται σε:
(α) υποστατικά τα οποία είναι αδειοδοτηµένα
οποιουδήποτε είδους στοιχηµατισµού,

για

παροχή

(β) αίθουσες τόµπολας, εκτός και εάν δεν παρέχονται από τον αδειούχο
πάροχο τόµπολας οι αδειοδοτηµένες από την Αρχή σχετικές
υπηρεσίες κατά την συγκεκριµένη µέρα.
Νοείται ότι σε αυτήν την περίπτωση, ο αδειούχος πάροχος
τόµπολας και ο αδειούχος πάροχος ΜΚT έχουν εκ των προτέρων
ενηµερώσει γραπτώς την Αρχή για την πρόθεσή τους να διεξαχθεί
µη κερδοσκοπική τόµπολα στην εν λόγω αίθουσα.
(5) Μη κερδοσκοπική τόµπολα δεν παρέχεται µέσω τηλεπικοινωνιών.
(6) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, «κέρδη» είναι η διαφορά µεταξύ –
(α) του σύνολου –
(i) των συνολικών εσόδων για συµµετοχή στην τόµπολα, ή
(ii) των ποσών που συγκεντρωθήκαν άµεσα από την διοργάνωση
του µη κερδοσκοπικού γεγονότος, αφαιρουµένων,
(β) των ποσών που έχει καταβάλει ο αδειούχος πάροχος σε σχέση µε –
(i) την παροχή βραβείων και
(ii) όλα τα εύλογα κόστη διοργάνωσης και παροχής των
υπηρεσιών.

49

Κεφάλαιο Β – Ιδιωτική Τόµπολα

Ιδιωτική 85. (1) Διενέργεια ιδιωτικής τόµπολας δεν παραβιάζει τα άρθρα 97 και 99.
Τόµπολα (2) Για σκοπούς του παρόντος Νόµου, ιδιωτική τόµπολα είναι αυτή που –
(α) διεξάγεται σε ιδιωτική κατοικία κάτω από οικογενειακές
περιστάσεις, ή
(β) διοργανώνεται από και συµµετέχουν πρόσωπα τα οποία εργάζονται
στον ίδιο εργασιακό χώρο.

Χρέωση εισόδου 86. (1) Αποτελεί προϋπόθεση της ιδιωτικής τόµπολας ότι δεν χρεώνεται ποσό ή
σε ιδιωτική γενικώς αντίτιµο εισόδου.
τόµπολα (2) Για σκοπούς του εδαφίου (1) –
(α) είναι αδιάφορο το πώς περιγράφεται µια τέτοια χρέωση,
(β) είναι αδιάφορο το εάν η χρέωση αυτή είναι αποτιµητή σε χρήµα ή
οτιδήποτε άλλο,
(γ) ποσό που αφαιρείται ή εισπράττεται σαν µερίδιο από ποσά που
πονταρίστηκαν ή κερδήθηκαν κατά την διενέργεια τόµπολας
συνιστά χρέωση εισόδου,
(δ) χρέωση για είσοδο σε χώρο που θα διεξαχθεί παιχνίδι τόµπολας
είναι χρέωση εισόδου,
(ε) αγορά κάρτας ή δελτίου για συµµετοχή σε παιχνίδι τόµπολας δεν
συνιστά χρέωση εισόδου.

Πρόσβαση στο 87. Αποτελεί προϋπόθεση της ιδιωτικής τόµπολας ότι διεξάγεται σε χώρο στον
κοινό οποίο δεν έχει πρόσβαση το κοινό.
Κέρδος 88. (1) Αποτελεί προϋπόθεση της ιδιωτικής τόµπολας ότι το σύνολο του
αρθροίσµατος από την αγορά καρτών και δελτίων διατίθεται ολόκληρο ως
βραβείο.
(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1), δεν επιτρέπεται η διάθεση µέρους του τζίρου
ενός παιχνιδιού σε άλλο της ίδιας σειράς.
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ΜΕΡΟΣ VIII – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ
Κεφάλαιο Α – Ετήσιο Τέλος

Ετήσιο τέλος 89. (1) Αδειούχος πάροχος τόµπολας καταβάλλει στην Αρχή ετήσιο τέλος άδειας
άδειας παρόχου για κάθε άδεια που κατέχει.
και αίθουσας (2) Αδειούχος πάροχος τόµπολας καταβάλλει στην Αρχή –
τόµπολας

(α) το πρώτο ετήσιο τέλος άδειας κατόπιν της έκδοσης αυτής και εντός
περιόδου που καθορίζεται µέσω Κανονισµών και
(β) ετήσιο τέλος πληρωτέο το αργότερο δεκαπέντε ηµέρες πριν από
κάθε επέτειο έκδοσης της εκάστοτε αρχικής άδειας.
(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου «ετήσιο τέλος» σηµαίνει ποσό το οποίο είναι καθορισµένο στις εικοσιεπτά
χιλιάδες ευρώ (€27,000) για άδεια παρόχου, στις δυο χιλιαδες ευρώ (€2,000) ανά
αίθουσα τόµπολας και τριακόσια ευρώ (€300) για άδεια παρόχου ΜΚΤ,
«για κάθε άδεια που κατέχει» συµπεριλαµβάνει εκτός της άδειας παρόχου
εµπορικής τόµπολας και κάθε αδειοδοτηµένη αίθουσα τόµπολας στην οποία
παρέχει τις σχετικές υπηρεσιες.
(4) Κανονισµοί οι οποίοι εκδίδονται βάσει του παρόντος άρθρου δύνανται µεταξύ
άλλων να προβλέπουν διαφορετικές διατάξεις για (α) εποχιακές άδειες,
(β) διαφορετικές περιστάσεις.
(5) Το εδάφιο (2)(β) δεν ισχύει κατά την πέµπτη επέτειο έκδοσης της άδειας.

Κεφάλαιο Β – Φορολογία

Φορολογία 90. (1) Αδειούχος πάροχος εµπορικής τόµπολας καταβάλλει προς την Κυπριακή
Δηµοκρατία φόρο τόµπολας και προς την Αρχή εισφορά.
(2) Το ποσό του φόρου τόµπολας καθώς και της εισφοράς είναι ποσοστό επί των
καθαρών αποδοχών από παιχνίδια τόµπολας αδειούχου παρόχου για την
αντίστοιχη λογιστική περίοδο και κατανέµεται ως ακολούθως –
(α) προς την Κυπριακή Δηµοκρατία ως φόρο, δέκα επί τοις εκατόν
(10%),
(β) προς την Αρχή ως εισφορά, ποσοστό ένα επί τοις εκατόν (1%).
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, το ποσό των καθαρών αποδοχών από
υπηρεσίες τόµπολας αδειούχου παρόχου για συγκεκριµένη λογιστική περίοδο,
ισούται µε «Χ» µείον «Υ», όπου –
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(α) «Χ» είναι, τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν στον αδειούχο
πάροχο, σε σχέση µε παιχνίδια τόµπολας που διενεργήθηκαν από
αυτόν στη συγκεκριµένη λογιστική περίοδο, και
(β) «Y» είναι τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από τον αδειούχο
πάροχο τη συγκεκριµένη λογιστική περίοδο, ως βραβεία ή κέρδη
στους παίκτες.
(4) Για σκοπούς του εδαφίου (2), εισφορές διατίθενται από την Αρχή για σκοπούς
ενίσχυσης των µηχανισµών και προγραµµάτων προστασίας των νεαρών ατόµων,
των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού και παθολογικών παικτών.
(5) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους –
(α) «συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν στον αδειούχο πάροχο σε
σχέση µε παιχνίδια τόµπολας» συµπεριλαµβάνει και έσοδα από
εισητήρια εισόδου σε αίθουσα τοµπολας.
(β) κάθε ηµερολογιακός µήνας αποτελεί µια λογιστική περίοδο.
(6) Ο φόρος και η εισφορά καταβάλλονται µέχρι το τέλος του µήνα που ακολουθεί
την εκάστοτε λογιστική περίοδο.

Καταβολή ποσών 91. (1) Κατά τον υπολογισµό του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον
προς αδειούχο αδειούχο πάροχο, ο πάροχος αθροίζει όλες τις εισπράξεις σε σχέση µε παιχνίδια
τόµπολας, τα οποία διενεργήθηκαν στη συγκεκριµένη λογιστική περίοδο.
πάροχο

Καταβολή 92. (1) Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται από τον αδειούχο πάροχο τη
κερδών στους συγκεκριµένη λογιστική περίοδο ως κέρδη στους παίκτες, είναι το άθροισµα της
αξίας των βραβείων που παρείχε κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου ως κέρδη
παίκτες στα παιχνίδια τόµπολας που διενεργεί.
(2) Όταν το βραβείο είναι κουπόνι που –
(α) δύναται να χρησιµοποιηθεί αντί χρηµατικών ποσών, ως ολική ή
µερική πληρωµή, για παροχές συγκεκριµένου είδους από
συγκεκριµένο πρόσωπο,
(β) καθορίζει ποσό ή µέγιστο ποσό εξαργύρωσης,
τότε η αξία του βραβείου για σκοπούς του εδαφίου (1) θεωρείται η αποτίµηση του
σε χρήµα.
(3) Όταν το βραβείο είναι κουπόνι θεωρείται για σκοπούς του εδαφίου (1) πως
δεν έχει την φερόµενη του άξια εάν –
(α) δεν πληροί τα εδάφια 2(α) και 2(β) του παρόντος άρθρου, ή
(β) η χρήση του, όπως αυτή περιγράφεται στο εδάφιο (2)(α), υπόκειται
σε συγκεκριµένο περιορισµό, προϋπόθεση ή απαγόρευση η οποία
δύναται να µειώσει την αξία του κουπονιού από το ποσό στο οποίο
αναφέρεται το εδάφιο 2(β).
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(5) Στην περίπτωση βραβείου που –
(α) δεν είναι ούτε χρηµατικό ποσό,
(β) ούτε κουπόνι,
η αξία του βραβείου για τους σκοπούς του εδαφίου (1) είναι –
(i) εάν πρόκειται να αποκτηθεί από πρόσωπο που δεν συνδέεται
µε τον αδειούχο πάροχο, το κόστος του αδειούχου παρόχου
για να το αποκτήσει,
(ii) µηδενική, εάν κανένα ποσό δεν µπορεί ευλόγως να
προσδιοριστεί σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (i).
(6) Για σκοπούς του παρόντος Μέρους, ποσά τα οποία καταβάλλονται ως φόρος
προστιθέµενης αξίας για την απόκτηση βραβείων θεωρούνται ως µέρος του
κόστους απόκτησης τους, ανεξαρτήτως από το αν το ποσό λαµβάνεται υπόψη ή
όχι για σκοπούς πίστωσης ή επιστροφής χρηµάτων.
(7) Για σκοπούς του παρόντος Μέρους, «Βραβείο» σηµαίνει οτιδήποτε
καταβάλλεται από τον πάροχο ως κέρδη τόµπολας στους παίκτες.
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ΜΕΡΟΣ IΧ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Διοικητικό Πρόστιµο

Διοικητικό 93. Σε περίπτωση που η Αρχή διαπιστώσει ότι πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί
πρόστιµο σε παράλειψη, είτε κατά παράβαση ‘Ορου άδειας παρόχου, είτε κατά παράβαση
του παρόντος Νόµου, είτε κατά παράβαση των Κανονισµών, είτε κατά παράβαση
των Οδηγιών της Αρχής, η Αρχή δύναται να επιβάλει σε τέτοιο πρόσωπο
διοικητικό πρόστιµο, ανάλογα µε την βαρύτητα της παράβασης, ανεξάρτητα από
το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης, δυνάµει του παρόντος Νόµου ή
άλλης νοµοθεσίας.

Ενηµέρωση 94. Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιµο, η Αρχή ειδοποιεί το επηρεαζόµενο
πρόθεσης πρόσωπο ενηµερώνοντας το σχετικά µε –
επιβολής
διοικητικού
προστίµου

(α) την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιµο,
(β) το ύψος του ποσού της προτεινόµενης ποινής,
(γ) τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει
τοιουτοτρόπως και
(δ) την προθεσµία εντός της οποίας δύναται να υποβάλει παραστάσεις
από την ηµέρα της ειδοποίησης.

Ειδοποίηση 95. (1) Μετά την λήξη της προθεσµίας του άρθρου (94)(δ), η Αρχή δύναται να
επιβολής επιβάλει διοικητικό πρόστιµο κατόπιν αποστολής ειδοποίησης στο επηρεαζόµενο
πρόσωπο σύµφωνα µε το παρόν Μέρος.
διοικητικού
(2) Διοικητικό πρόστιµο δυνάµει ειδοποίησης του εδάφιου (1) –
προστίµου
(α) είναι πληρωτέο από το επηρεαζόµενο πρόσωπο προς την Αρχή,
(β) µπορεί να αναζητηθεί και/ή εισπραχθεί ως να ήταν οφειλή του εν
λόγω επηρεαζοµένου προσώπου προς την Αρχή,
(γ) δύναται να περιλαµβάνει ένα επιπλέον εύλογο ποσό το οποίο
αντιπροσωπεύει το άµεσο κόστος και δαπάνες της Αρχής σχετικά
µε –
(i) τη διερεύνηση του ζητήµατος για το οποίο επιβάλλεται το
πρόστιµο, και
(ii) την επιβολή και εκτέλεση της ποινής.
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Δήλωση µε τις 96. (1) Η Αρχή καταρτίζει Δήλωση µε την οποία καθορίζονται οι αρχές που
αρχές που διέπουν την Αρχή κατά την άσκηση των εξουσιών που απορρέουν από το άρθρο
93.
διέπουν την Αρχή
(2) Η Αρχή, για σκοπούς του παρόντος άρθρου –
κατά την άσκηση
(α) επανεξετάζει τη Δήλωση αυτή κατά διαστήµατα,
των εξουσιών του
(β) αναθεωρεί και τροποποιεί τη Δήλωση εάν το κρίνει αναγκαίο,
παρόντος
Μέρους

(γ) το συντοµότερο δυνατόν –
(i) ενηµερώνει τον Υπουργό για την κατάρτιση και κάθε
τροποποίηση της Δήλωσης, και
(ii) δηµοσιεύει τη Δήλωση και κάθε τροποποίηση αυτής,
(δ) εφαρµόζει τις εξουσίες που απορρέουν από το παρόν άρθρο
σύµφωνα µε τις αρχές της Δήλωσης.
(3) Η Δήλωση που εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου (1) πρέπει να απαιτεί από την
Αρχή, κατά την εξέταση του κατά ποσό θα επιβληθεί ποινή ή το ύψος αυτής, να
λαµβάνει ιδίως υπόψη –
(α) τη σοβαρότητα της παραβίασης για την οποία προτείνεται το
πρόστιµο,
(β) αν ο αδειούχος πάροχος είχε γνώση της παράβασης ή όφειλε να
γνωρίζει,
(γ) το προφίλ του αδειούχου παρόχου, συµπεριλαµβανοµένης κυρίως
της οικονοµικής κατάστασης του.
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ΜΕΡΟΣ Χ – ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ, ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

Παροχή 97. Όποιος παρέχει τόµπολα χωρίς να κατέχει άδεια παρόχου, είναι ένοχος
τόµπολας χωρίς αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται άδεια

(α) σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή
(β) σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες
ευρώ (€300.000,00) ή
(γ) και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή 98. Όποιος παρέχει τόµπολα κατά παράβαση των όρων της άδειάς του, είναι
τόµπολας κατά ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται παράβαση των
όρων της άδειας

(α) σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή
(β) σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδοµήντα
χιλιάδες ευρώ (€170.000,00) ή
(γ) και στις δύο αυτές ποινές.

Συµµετοχή σε 99. Όποιος συµµετέχει σε τόµπολα, η οποία διεξάγεται κατά παράβαση
τόµπολα κατά οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και/ή των δυνάµει αυτού
εκδιδόµενων Κανονισµών, είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης
παράβαση των
του, υπόκειται –
διατάξεων του
(α) σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή
παρόντος Νόµου
(β) σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ
και/ή των
(€50.000,00) ή
Κανονισµών
(γ) και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή 100. (1) Όποιος λειτουργεί υποστατικό ή αίθουσα για παροχή τόµπολας, χωρίς να
τόµπολας χωρίς είναι κάτοχος άδειας ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε όρων της άδειας αυτής,
είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται άδεια αίθουσας ή
(α) σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή
κατά παράβαση
(β) σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες ευρώ
των διατάξεων
(€100.000,00) ή
του παρόντος
(γ) και στις δύο αυτές ποινές.
Νόµου και/ή των
(2) Αδειούχος πάροχος ή πρόσωπο που λειτουργεί αδειούχα αίθουσα για
Κανονισµών
διεξαγωγή τόµπολας κατά παράβαση του παρόντος Νόµου και/ή των δυνάµει
αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών, είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται(α) σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή
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(β) σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδοµήντα
χιλιάδες ευρώ (€170.000,00) ή
(γ) και στις δύο αυτές ποινές.
(3) Το δικαστήριο κατά την επιβολή ποινής σύµφωνα µε το παρόν άρθρο δύναται
επιπρόσθετα να διατάξει το κλείσιµο του υποστατικού ή αίθουσας µέχρι να
εξασφαλιστεί η σχετική άδεια ή µέχρι να αρθεί η παρανοµία, ανάλογα µε την
περίπτωση.

Δόλια εξαπάτηση 101. (1) Πρόσωπο είναι ένοχο κακουργήµατος εάν εξαπατεί µε δόλιο τρόπο –
(α) άλλο πρόσωπο, ή
(β) επιτρεπει ή υποκινεί άλλο προσωπο να εξαπατήσει.
(2) Ένοχος κακουργήµατος βάσει του εδαφίου (1), υπόκειται
(α) σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή
(β) σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες
ευρώ (€500.000,00) ή
(γ) και στις δύο αυτές ποινές.
(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), είναι αδιάφορο το κατά πόσο το άλλο
πρόσωπο κερδίζει ή αυξάνονται οι πιθανότητες του να κερδίσει µέσω της
εξαπάτησης.
(4) Για σκοπούς του εδαφίου (1), δόλια εξαπάτηση σε τόµπολα περιλαµβάνει
εξαπάτηση, παραπλάνηση, παρέµβαση, παράνοµη πράξη, παράλειψη ή
υποκίνηση σε σχέση µε τη διαδικασία µε την οποία διεξάγεται η τόµπολα ή
απόπειρα τέτοιας εξαπάτησης, παραπλάνησης, παρέµβασης ή υποκίνησης.

Απαγόρευση 102. (1) Όποιος διαφηµίζει τόµπολα, έτσι ώστε να παραβιαζει τα άρθρα 79, 80 ή
συγκεκριµένων 81 είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται –
µορφών
διαφήµισης

(α) σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή
(β) σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ
(€30.000,00) ή
(γ) και στις δύο αυτές ποινές.
(2) Όποιος διαφηµίζει την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται µε οποιαδήποτε
απαγόρευση δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, είναι ένοχος
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται –
(α) σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή
(β) σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ
(€50.000,00) ή
(γ) και στις δύο αυτές ποινές.
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Παροχή ψευδών 103. Όποιος, εν γνώσει του, παρέχει στην Αρχή πληροφορία που είναι ψευδής ή
πληροφοριών παραπλανητική ή ελλιπής, είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης
του, υπόκειται –
(α) σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή
(β) σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ
(€50.000,00) ή
(γ) και στις δύο αυτές ποινές.

Πρόσκληση για 104. Όποιος προσκαλεί, υποκινεί ή επιτρέπει σε ανήλικο πρόσωπο χωρίς την
συµµετοχή παρουσία του κηδεµόνα ή ενήλικου συνοδού του –
ανήλικων σε
τόµπολα

(α) να συµµετάσχει σε τόµπολα. ή
(β) να εισέλθει σε αδειούχα αίθουσα,
είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται –
(α) σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή
(β) σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ
(€50.000,00) ή
(γ) και στις δύο αυτές ποινές.

Εύλογη 105. Όταν πρόσωπο κατηγορείται για παραβίαση του άρθρου 104, αποτελεί
πεποίθηση υπεράσπιση του προσώπου η απόδειξη πως:
σχετικά µε την
ηλικία του
ατόµου

(α) έλαβε όλα τα εύλογα µέτρα για να καθορίσει την ηλικία του ατόµου,
και
(β) εύλογα πίστευε ότι το άτοµο δεν ήταν ανήλικος.

Ένταλµα 106. (1) Όταν Δικαστήριο ικανοποιηθεί µε ένορκη δήλωση µέλους της
έρευνας Αστυνοµίας ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι χώρος, αίθουσα ή
υποστατικό χρησιµοποιείται για ή σε σχέση µε τη διάπραξη αδικήµατος σύµφωνα
µε τον παρόντα Νόµο, δύναται να εκδώσει ένταλµα το οποίο να εξουσιοδοτεί
αστυνοµικό ή άλλο εντεταλµένο πρόσωπο συνοδευόµενο από µέλος της
αστυνοµίας να εισέλθει σε οποιοδήποτε χρόνο και να προβεί σε έρευνα στην
αίθουσα, χώρο ή στο υποστατικό και να κατάσχει οτιδήποτε ευλόγως υποψιάζεται
ότι έχει χρησιµοποιηθεί ή χρησιµοποιείται ή πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για ή
σε σχέση µε τη διάπραξη αδικήµατος, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή
ότι θα παράσχει απόδειξη για τη διάπραξη αδικήµατος.
(2)
Κάθε τόπος ή χώρος, στον οποίο πραγµατοποιείται είσοδος βάσει των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, θα τεκµαίρεται, µέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο,
ότι λειτουργεί ως αίθουσα για παροχή υπηρεσιών τόµπολας κατά παράβαση των
προνοιών του παρόντος Νόµου και/ή των δυνάµει αυτού εκδοθέντων Κανονισµών
και/ή Οδηγιών και/ή όρων άδειας και ότι διατηρείται ή χρησιµοποιείται από τον
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ιδιοκτήτη, κάτοχο ή διευθυντή αυτού ως τέτοια αίθουσα, σε οποιαδήποτε από τις
πιο κάτω περιπτώσεις, δηλαδή –
(α) εάν εσκεµµένα παρεµποδίζεται ή καθυστερείται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο η είσοδος ή η προσέγγιση στον εν λόγω τόπο ή χώρο
οποιουδήποτε αστυνοµικού που ενεργεί βάσει των διατάξεων του
Νόµου αυτού ή οποιοσδήποτε από τους βοηθούς του,
(β) εάν οποιαδήποτε δίοδος ή κλιµακοστάσιο ή µέσα προσπέλασης σε
οποιοδήποτε µέρος αυτών είναι ασυνήθιστα στενό ή απότοµο ή µε
άλλο τρόπο δύσκολο προς διάβαση ή οποιοδήποτε µέρος αυτών
είναι εφοδιασµένο µε ασυνήθιστα ή ασυνήθως πολυάριθµα µέσα
που εµποδίζουν, παρεµποδίζουν ή καθυστερούν την είσοδο ή µε
οποιαδήποτε επινόηση για να δύνανται τα πρόσωπα που βρίσκονται
εντός αυτού να βλέπουν ή διαπιστώνουν την προσέγγιση ή είσοδο
προσώπων ή για να δίνουν το σύνθηµα συναγερµού ή για να
διευκολύνουν την απόδραση από αυτό,
(γ) εάν βλέπουν ή ακούν οποιαδήποτε πρόσωπα να δραπετεύουν από
αυτό,
(δ) εάν η λειτουργία τερµατικής µηχανής διασυνδεδεµένης µε κεντρικό
µηχανογραφικό σύστηµα ή ηλεκτρονικού υπολογιστή που
εντοπίζεται στον τόπο διακόπτεται µε την είσοδο αστυνοµικού ή
οποιουδήποτε εντεταλµένου προσώπου που τον συνοδεύει,
(ε) εάν στον τόπο εντοπίζεται µέθοδος ή µέσο που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για τη διακοπή της τερµατικής µηχανής
διασυνδεδεµένης µε κεντρικό µηχανογραφικό σύστηµα ή
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή της παροχής ηλεκτρισµού σ’ αυτά ή
επανεκκίνησής τους,
(στ) εάν σε τερµατική µηχανή διασυνδεδεµένη µε κεντρικό
µηχανογραφικό σύστηµα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που
εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστηµένα και σε λειτουργία
προγράµµατα µε δυνατότητα επαναφοράς του συστήµατός τους
στην αρχική του κατάσταση, µε τη διαγραφή των όποιων στοιχείων
αφορούν στη χρήση τους προ της εισόδου αστυνοµικού ή
οποιουδήποτε εντεταλµένου προσώπου που τον συνοδεύει στον
τόπο,
(ζ) εάν σε τερµατική µηχανή διασυνδεδεµένη µε κεντρικό
µηχανογραφικό σύστηµα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που
εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστηµένα και σε λειτουργία
προγράµµατα ολικής ή µερικής κρυπτογράφησης ψηφιακών
δεδοµένων, σε συσκευές αποθήκευσης, όπως σκληρούς δίσκους και
φορητές µνήµες,
(η) εάν σε τερµατική µηχανή διασυνδεδεµένη µε κεντρικό
µηχανογραφικό σύστηµα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που
εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστηµένα λειτουργικά
προγράµµατα τα οποία δεν επιτρέπουν τη καταγραφή του ιστορικού
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των ενεργειών του χρήστη στον υπολογιστή και ταυτόχρονα την
εξασφάλιση αντίγραφου της µνήµης τυχαίας προσπέλασής (ram)
τους ή τον εντοπισµό της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (i.p. address),
µε την οποία είναι συνδεδεµένα, από αστυνοµικό που ενεργεί βάσει
των διατάξεων του Νόµου αυτού ή από οποιοδήποτε εντεταλµένο
πρόσωπο που τον συνοδεύει.
(3) Πρόσωπο που βρίσκεται, ή που δραπετεύει από χώρο ή τόπο κατά την
πραγµατοποίηση εισόδου σε αυτόν βάσει των διατάξεων του Νόµου αυτού, θα
υποτίθεται, µέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο, ότι συµµετείχε σε τόµπολα κατά
παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου και/ή των δυνάµει αυτού
εκδοθέντων Κανονισµών και/ή Οδηγιών και/ή όρων άδειας.

Διάταγµα 107. (1) Η Αρχή ή µέλος της Αστυνοµίας κατ’ εντολή του Αρχηγού της
απαγόρευσης Αστυνοµίας, δύναται να υποβάλει ενώπιον του Δικαστηρίου µονοµερή αίτηση, σε
οποιοδήποτε στάδιο µετά την καταχώρηση κατηγορητηρίου για αδίκηµα κατά
διενέργειας
παράβαση του παρόντος Νόµου, και το Δικαστήριο, αφού ικανοποιηθεί ότι –
τόµπολας ή
(α) το κατηγορητήριο περιέχει αναφορά στα αδικήµατα τα οποία
αναστολή
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, και
λειτουργίας
(β) υπάρχει εκ πρώτης όψεως µαρτυρία που να συνδέει συγκεκριµένο
αίθουσας.

πρόσωπο ή υποστατικό µε το εκδικαζόµενο αδίκηµα,
δύναται να εκδώσει διάταγµα απαγόρευσης διενέργειας τόµπολας ή/και διάταγµα
αναστολής της λειτουργίας οποιασδήποτε αίθουσας που συνδέεται µε το
εκδικαζόµενο αδίκηµα και ορίζει ηµεροµηνία επιστροφής του διατάγµατος.
(2) Δικαστήριο το οποίο κρίνει ένοχο πρόσωπο για οποιοδήποτε αδίκηµα κατά
παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόµου επιπρόσθετα µε την επιβολή ποινής
και αφού λάβει υπόψη του κατά πόσο υπάρχει εύλογος κίνδυνος τέλεσης νέου
παρόµοιας φύσης αδικήµατος στο µέλλον, δύναται να διατάξει αυτό το πρόσωπο
–
(α) να διακόψει ή αναστείλει οποιεσδήποτε ενέργειες ή πρακτικές ή
υπηρεσίες που σχετίζονται µε το αδίκηµα για το οποίο έχει
καταδικαστεί, και/ή
(β) να κλείσει και διατηρήσει κλειστό οποιοδήποτε υποστατικό ή
αίθουσα σε σχέση µε το οποίο ή την οποία έχει διαπραχθεί το
αδίκηµα για το οποίο έχει καταδικαστεί,
αµέσως ή εντός εύλογης προθεσµίας και υπό από όρους που το Δικαστήριο κρίνει
σκόπιµο ή αναγκαίο να καθορίσει στο διάταγµα, µε σκοπό την
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των
Κανονισµών.
(4) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγµα δυνάµει του παρόντος
άρθρου και το οποίο παραλείπει ή αµελεί να συµµορφωθεί µε τέτοιο διάταγµα
µέσα στη χρονική περίοδο που τυχόν καθορίζεται σε αυτό, ανεξαρτήτως αν ο
Αρχηγός προχώρησε στην εκτέλεση ή εκτέλεσε το διάταγµα, είναι ένοχο
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό
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διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
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